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คํานํา 
 

    คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับนี้ขึ้น เพื่อสรุปและเสนอผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2547 โดยรายงานนี้ไดเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน ครอบคลุมตามมาตรฐาน / 
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  ไดดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง  ดวยความรวมมือจาก
ทุกฝายและคณะวิศวกรรมศาสตรยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกฝาย  เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแกไข
ระบบคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ตอไป 
 
 

   ลงช่ือ 
                  (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ล่ิมสกุล)  
                                                                      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 การดําเนินการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2547 ของคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการดําเนินการ 2 สวน 
สวนแรกเปนการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน และระบบกลไกที่ไดกําหนดไวกอนหนานี้  และสวนที่ 2 เปนการ
ดําเนินการในงานเชิงพัฒนาหรือปฏิบัติใหดีขึ้น หรือเปนระบบหรือโครงการใหมๆ ซึ่งในภาพรวมแลวทําใหมีผลการ
ประเมินในตัวบงช้ีหลายตัวดีกวาปที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1,2 และ 3 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการเรียนรู และมาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู  
 ในรอบปที่ผานมานอกจากมีการดําเนินการตามกิจกรรมเดิมๆที่ไดดําเนินการมาแลว  ในปที่ผานมาไดมีการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาเพิ่มเติม ไดแก โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ การสนับสนุนเงินใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมมากขึ้น   การอบรมนักศึกษาในหัวขอการคิดวิเคราะหปญหา   การสงเสริมการเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธโดย
มีการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร การสนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาสามารถไปนําเสนอบทความใน
ตางประเทศ และจัดใหมีการสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติมโดยจัดทําหองบันเทิงเชิงวิชาการที่นักศึกษาสามารถเขาไปศึกษา
หาความรูไดดวยตนเองผานทางภาพยนตร หรือ สารคดี หรือ โปรแกรมชวยสอนตางๆ   นอกจากนี้คณะไดจัดสรรทุนให
อาจารยไปศึกษาตออยางตอเนื่อง  เปนตน   

จากการประเมินตามมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตพบวาในปการศึกษา 2547 บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร มี
รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระและรอยละการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ 88.3 
ผลการประเมินอยูในระดับดีเย่ียม 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตใน 4 ดานไดแกดานวิชาการ/วิชาชีพ ดานทั่วไป 
ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรม จริยธรรม  ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับดี  (7.29)     โดยมีความพึง
พอใจดานคุณธรรมและจริยธรรมสูงสุด  (7.81) 
 ในดานการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท มีบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทไดรับการตีพิมพเผยแพร
เพิ่มจาก 0.13 : 1 เปน 1.75 : 1 โดยมีการตีพิมพในระดับนานาชาติ  29  เรื่องจากจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด  40 เรื่อง ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเย่ียม  ในสวนของระดับปริญญาเอกยังไมมีขอมูลเนื่องจากนักศึกษายังไมจบการศึกษา   
 ตัวบงช้ีดานการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริงมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องทําใหผลการประเมินอยูในระดับดีเย่ียม   นอกจากนี้ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาอยูในระดับดี
เย่ียม  ในขณะที่จํานวนกิจกรรมตอจํานวนนักศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูผลการประเมินอยูในระดับดี 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาและจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดอยูในเกณฑดีเย่ียม   ในขณะที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 46 และคาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาเทากับ 121,409 : 1 ซึ่งอยูในระดับดีมาก   นอกจากนี้คณะมีอัตราการเพิ่มของตําแหนงทางวิชาการอยูใน
ระดับด ี
 สรุปไดวาจากการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องของคณะฯสงผลใหในปการศึกษา 2547 
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   มาตรฐานดานการเรียนรูและมาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรูมีผลดําเนินการใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดใหมีการบริหารงานวิจัยอยางเปนระบบ  โดยมีกรรมการวิจัยที่กําหนดแนวทางและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงานวิจัยของคณะ    นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนทีมวิจัยที่ไดริเริ่มในปที่ผานมาอยาง
ตอเนื่อง  ผลักดันใหมีการจัดตั้งสถานวิจัยซึ่งไดจัดตั้งสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากปาลมน้ํามันและพืชน้ํามัน
เรียบรอยแลว  สงเสริมใหคณาจารยเผยแพรผลงานวิจัยดวยการจัดประชุมวิชาการ และรวมจัดประชุมวิชาการนานาชาติกับ
มหาวิทยาลัย Novi Sad  และจัดใหมีระบบจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เชน มีงบประมาณสนับสนุนใหอาจารยเดินทางไป
นําเสนอบทความ  ไปรวมทําวิจัยในตางประเทศ  และการใหรางวัลตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนตน 
 จากการประเมินตัวบงช้ีในมาตรฐานนี้พบวาจํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพรตออาจารยประจํา
ทุกระดับเพิ่มขึ้นจาก 0.366 : 1 เปน 0.799 : 1 ซึ่งอยูในระดับดีมาก ในขณะที่ผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนอยูในระดับ
พอใช   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมีจํานวนสูงกวาปที่ผานมาประมาณ 2 เทา เปน 226,306.82 : 1 ซึ่งผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเย่ียม   สวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันสูงกวาปที่แลวมากกวา 5 % ดังนั้นผลการประเมินจึง
อยูในระดับดีเย่ียม  และรอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคเทากับ 59.59 %  
 สรุปผลการดําเนินการในมาตรฐานนี้ทุกตัวบงช้ีจะเทากับหรือดีกวาปที่ผานมา  และในภาพรวมผลการประเมินอยู
ในระดับดี (4)  ซึ่งดีกวาปที่ผานมาซึ่งระดับคะแนนในภาพรวมเทากับ  3.75 
 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
 ไดดําเนินการสรางเครือขายงานบริการวิชาการใหมรวมกับโครงการ ITAP ของ สวทช. ผลักดันใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และพัฒนาแกไขจุดออนของปที่ผานมาดวยการสงเสริมใหมีการใหบริการวิชาการแกผูดอยโอกาสมาก
ขึ้น จึงทําใหผลการประเมินการใหบริการวิชาการแกผูดอยโอกาสเพิ่มขึ้นจาก ดี  เปน  ดีเย่ียม แตผลการประเมินในภาพรวม
ของดานการบริการวิชาการอยูในระดับดี ซึ่งต่ํากวาปที่ผานมาที่อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะจํานวนกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการและจํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการลดลงทําใหผลการประเมินทั้งสองตัวบงช้ีมีผลการประเมินอยู
ในระดับปรับปรุง สาเหตุที่ทําใหตัวบงช้ีทั้งสองต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากอาจารยที่ใหบริการดานการทดสอบที่มีช่ือเสียง
ของคณะฯไดเกษียณอายุไปแลว  สําหรับตัวบงช้ีตัวอื่นๆมีผลการประเมินเทากับปที่ผานมา  
  
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
 คณะฯไดดําเนินการดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมดวยการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ และไดสงเสริมใหมีกิจกรรมดานนี้เพิ่มขึ้นในคณะฯ  เชน การจัดตั้งชมรมดนตรีไทย การจัดตั้งวง
ดุริยางค การหลอเทียนพรรษารวมกับสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด งานตักบาตรและทําบุญตึก 
โครงการสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา การจัดพานักศึกษาฝกงานตางชาติทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัด
ประกวดผลิตภัณฑ OTOP ในงาน มอ.วิชาการ เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหการดําเนินงานสิ้นสุดภายในกลุมงานเดียวกัน โดยไดมีการยายงานที่
เกี่ยวกับการลาศึกษาตอและการพัฒนาอาจารยใหไปอยูหนวยการเจาหนาที่และเปลี่ยนช่ือเปนหนวยการจัดการทรัพยากร
บุคคล  ยายงานประชาสัมพันธจากกลุมงานบริหารทั่วไปไปอยูกับกลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  
เนื่องจากงานประชาสัมพันธสวนใหญจะอยูที่กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  ปรับใหสํานักงานประกัน
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คุณภาพเปนสํานักงานพัฒนาคุณภาพเพื่อใหมีการทํางานที่คลองตัวขึ้น  และปรับกลุมงานแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ  เปนกลุมงานแผนงาน การเงิน และพัสดุ 
 ในการบริหารบุคคลไดจัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการทําขอตกลงรวมกัน กับบุคลากรทุก
ระดับและมีการจัดอบรมใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง   นอกจากนี้ไดจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ IT เพื่อดําเนินการ
ใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และในรอบปที่ผานมามีการนําระบบสารสนเทศมาใชเพิ่มเติมดังนี้ 

- ระบบการลงเวลาผานทางระบบคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรทุกระดับ 
- การจองรถผานทางweb 
- การตรวจสอบโปรแกรมการเรียนของนักศึกษา  
- ระบบ e- Document 
- การจัดหองเรียน 
- การจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

 โดยภาพรวมแลวผลการประเมินมาตรฐานนี้จะเทากับปที่ผานมาคืออยูในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินที่อยู
ในระดับปรับปรุงอยูหนึ่งตัวบงช้ีคือรอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด  สําหรับตัว
บงช้ีอื่นๆไดผลการประเมินดีเย่ียมทั้งหมด  ยกเวนรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงอยูในเกณฑดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวทิยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
 คณะฯไดจัดใหมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต
แบบใหเปลา จึงทําใหรอบปที่ผานมาคณะฯมีจํานวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
 จากการประเมินรอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มี
ภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาพบวาผลการประเมินอยูในระดับดี  จํานวนโครงการที่คณะฯ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใตมีจํานวน 74 โครงการ ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเย่ียม ในขณะเดียวกันจํานวนหนวยงาน/โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใตก็มีผล
การประเมินอยูในระดับดีเย่ียม 
 สรุปในปการศึกษา 2547 ทางคณะฯไดพยายามแกไขจุดออนของมาตรฐานนี้ จนทําใหผลการประเมินในภาพ
รวมอยูในเกณฑดีมากซึ่งสูงกวาผลการประเมินในภาพรวมของปที่ผานมา (ดี) 
 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
 ในปการศึกษา 2547 คณะฯมีความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมเพิ่มเติมจากปที่ผาน
มา  คือมีการจัดทําขอตกลงกับ Jiangxi University of  Science and Technology ในการรวมกันบริหารหลักสูตรปริญญาโท
ของคณะฯเพื่อรับนักศึกษาจีนเขาศึกษา   เพิ่มจํานวนนักศึกษาฝกงานในตางประเทศมากขึ้น  และจัดต้ังงบประมาณ
สนับสนุนอาจารยไปเขาช้ันเรียนและวิจัยในตางประเทศ   
 ผลการประเมินตัวบงช้ีพบวามีหลายตัวบงช้ีมีผลสูงกวาปที่ผานมา เชน จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มา
ฝกงานที่คณะ  จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของคณะที่ไปตางประเทศ เปนตน 
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มาตรฐานที่ 10 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องทั้งในระดับคณะและภาควิชาและไดดําเนินงานเชิงพัฒนาดวย
การปรับโครงสรางภายในสํานักงานเลขานุการคณะเพื่อใหสํานักงานพัฒนาคุณภาพมีการทํางานที่คลองตัวขึ้น  มีการจัดทํา
แบบฟอรมเพื่อใชในการตรวจประเมินการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพของภาควิชา และเริ่มใหมีการนําระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร โดยในปการศึกษา  2547 ไดดําเนินการใน
สวนของมาตรฐานที่ 4  ดานการวิจัยและงานสรางสรรคเสร็จสิ้นแลว 
 ผลการประเมินการมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องอยูในระดับดีเยี่ยม และผลการ
ประเมินตนเองตามองคประกอบเพิ่มจากปที่ผานมาจาก 3.52 เปน 4.51 
 สรุปจากการประเมินตัวบงช้ีของมาตรฐานทั้ง 10 มาตรฐานพบวา มีผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
มาตรฐานดีกวาปที่ผานมา  9  มาตรฐาน   และมีผลการประเมินต่ํากวาปที่ผานมา  1  มาตรฐาน 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร: สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน   
 

 

ปการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 
1.1 รอยละการไดงานภายใน 1 ป รวมท้ัง การประกอบ   

อาชีพอิสระและรอยละการเรียนตอระดับบัณฑิต  
ศึกษา * 

 
 
 

 
82.55 

 

 
 
 
 

88.10 

 
 
 
 

ป.ตรี 88.3 
ป.โท 96.8 

 
ดีมาก 
(4.33) 

 
ดีเยี่ยม 

(5) 

 
 
 
 
 

 

1.2   ระดับความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ/ 
 ผูใชบัณฑิต* 

3.84* 
 

3.84* 
 

7.29 ดี 
(3) 

*  ระดับการวดั  
ป 46 =5 scale  
ป 47= 10 scale  

 
1.3   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ     

นักศึกษาปริญญาเอก ท่ีตีพิมพในวารสารที่มีผู
ประเมินอิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
หรือเทียบเทาทั้งหมด * 

- * 
 

- * - * 
 

 *นศ.ป.เอก 
ยังไมจบ
การศึกษา 

1.4   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ     
นักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน      
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาทั้งหมด *   

0.11:1 
 

0.13:1 
 
 

1.75:1 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
2.1   มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง * 
         1) ดานหลักสูตร 
             1.1) รอยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัด 
                     กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
                     และสงเสริมการสรางประสบการณจริง  
 

 
 
 
 
 
 

N.A * 

 
 
 
 
 
 

N.A. * 

 
 
 
 

 
ป.ตรี 100 
ป.โท 100 
ป.เอก 100 

ดีมาก 
(4.13) 
ดีเยี่ยม 
(4.83) 

 
ดีเยี่ยม 

(5) 

 
 
 
 
 
 
* ไมมีการ
ประเมินตัว
บงช้ีนี้ 
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ปการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมายเหตุ 

         2)  ดานกระบวนการเรียนการสอน การ      
               ประเมินผล และการสรางบรรยากาศที่เนน     
                ผูเรียนเปนสําคัญ 

2.1) รอยละของรายวิชาที่มีการจัดกระบวนการ 
                        เรียนการสอน การประเมินผลและการ  
                        สรางบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียน     
                        สามารถเรียนรูดวยตนเองและเนนผูเรียน    
                เปนสําคัญ 

 
 
 

N.A * 

 
 
 

N.A * 

 
 
 

ป.ตรี 100 
ป.โท 100 
ป.เอก 100 

 

 
 
 

ดีเยี่ยม 
(5) 

 

 
 
 

* ไมมีการ
ประเมินตัว
บงช้ีนี้ 

 
 
 
 

2.2)  รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผลการ   
ประเมินการสอนตามแบบประเมินการ  
สอนของอาจารยโดยนักศึกษา ในดานการ
สงเสริมให ผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑการประเมินใน
ระดับดี (3.41) ขึ้นไป  

 

N.A * N.A * ป.ตรี 99.63 
ป.โท 88.06 

 

ดีเยี่ยม 
(5) 

 

*ไมมีการ
ประเมินตัว
บงช้ีนี้ 

          3)  ดานปจจัยเก้ือหนุนในการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน   
                เปนสําคัญ 
                3.1)  จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขาย    
                        คอมพิวเตอรและจํานวนชองสัญญาณ 
                        wireless ที่ใชในการเรียนการสอนตอ  
                        จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
               3.2)   การใหบริการคอมพิวเตอร(ช่ัวโมง / วัน      
                       โดยเฉลี่ย 7 วัน / สัปดาห) 
              3.3)   การใหบริการหองสมุด (ช่ัวโมง / วัน โดย 

                           เฉลี่ย 7 วัน / สัปดาห) 

   
 

0.56* 
 
 
 

8 
 
8 

 
 

0.36* 
 
 
 

13.11 
 
8 

 
 

1:2 
 

 
 

12.6 
 

8 

 
 
ดีเยี่ยม 

(5) 
 
 

ดีเยี่ยม 
(5) 
ดีมาก 

(4) 

 
 

* ป 45,46 
เปนขอมูล
ตอ FTES 
 

2.2 รอยละของจํานวนอาจารยท่ีนักศึกษามีความเห็น 
       วามีประสิทธิภาพการสอนเฉลี่ยตามเกณฑการ 
        ประเมินในระดับดี (3.41) ขึ้นไป * 

N.A.* 
(เฉลี่ย 
4.11) 

 N.A.* 
(เฉลี่ย 

ป.ตรี 4.13 
 ป.โท 4.41) 

ป.ตรี 99.63 
ป.โท 88.06 
 

ดีเยี่ยม 
(5) 

 

* ป 45,46 
คะแนนเฉลีย่
ตามเกณฑ
ประเมิน 
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ปการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 
ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

2.3 จํานวนกิจกรรม / โครงการของงานกิจการ 
นักศึกษาตอ จํานวนนักศึกษาท้ังหมด * 

        1)  จํานวนกิจกรรม/โครงการตอจํานวน  
             นักศึกษาทั้งหมด 
 

2)  จํานวนงบประมาณตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
 
        3)   การประเมินผลกิจกรรม / โครงการ 
 

 
 

1:36 
 
 
      N.A 
 

 
N.A 

 
 

1:36.75 
 
 
    20,354.34:1* 
 

 
3.65 

 
 

1:35.15 
 
 

793.58:1    
 

 
4.23 

ดี 
(3.67) 
ดี 

(3) 
 
ดี 

(3) 
 
ดีเยี่ยม 

(5) 

 
 
 
 
 
*ป 46 เปน 
งปม./
กิจกรรม 

2.4  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู * - - 3 ดี 
(3) 

 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 

3.1  จํานวนอาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา * 

 
 

 
 

1:8.36 
 

 
 

 
 

1:10.52 
 

 
 
 
 

1:10.46 
 

 
ดีมาก 
(4.2) 

 
 ดีเยี่ยม 

 (5) 
 

 

3.2  คาใชจายทั้งหมด ตอ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* 101,933:1 117,806.36 :1 121,409.82 :1 
 

ดีมาก 
(4) 

 

3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ     
 เทียบเทา * 

37.74 
 

42.07 
 

46.02 ดีมาก 
(4) 

 

3.4 อัตราการเพิ่มของตําแหนงทางวิชาการ(หนวย) ** 
 

N.A.* N.A.* 10.68 ดี 
     (3) 

*ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี้ 

3.5 จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน       
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด * 

1: 2.13 
 

1:2.81 
 

1:4 
 

ดีเยี่ยม 
     (5) 

เกณฑของ
กลุม วทท.
1:5 

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

1,352:1  
 

1,259.03:1 
คาใชจาย
หนังสือฯ 

542.78:1 
คาใชจาย
หนังสือฯ 

กําหนดให
ไมมีการ
ประเมิน 
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ปการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 4   มาตรฐานดานการวิจัยและงาน 
                         สรางสรรค 
ตัวบงชี้ 
4.1 จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ * 

 
 
 

0.019:1 
 

 
 
 

0.366:1 
 

 
 
 

0.799:1 

ดี 
(4) 

 
ดีมาก 
(4) 

 

4.2 ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน / ไดรับ
รางวัล / จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ * 

0.40:1 
 

0.51:1 (ครั้ง) 
0.33:1 (เรื่อง) 

 

0.44:1 (ครั้ง) 
0.33:1 (เรื่อง) 

พอใช 
(2) 

 

 

 
4.3   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอ  

อาจารยประจําทุกระดับ * 

 
17,155:1 

 

 
100,627.9:1 

 
226,306.82:1 

 
ดีเยี่ยม 

(5) 

 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตอ 
อาจารยประจําทุกระดับ * 

7,057.7:1 
 

37,230.49:1 46,986.71:1 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

4.5  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตออาจารยประจําทุกระดับ* 

N.A.* N.A.* 59.59  *ไมมีการ
ประเมิน
ตัวบงชี้นี้ 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 
5.1 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจําทุกระดับ * 

 
 
 

3.90:10 
 

 
 
 

0.15:1 
 

 
 
 

0.20:1 
(คน) 

 
ดี 

(3.33) 
       ดี 
      (3) 

 

5.2  การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ เปนผูสอนเสริม
และผูอานผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุก
ระดับ ** 

 
 

5.84:10 
 
 

4.20:1 
 

 
 

4.77:1 
(ครั้ง) 

 

 
 

ดีเยี่ยม 
(5) 

 

 
 

 
 

5.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน * 

2,099 2,319 2,005 ปรับปรุง 
(1) 

 

5.4 จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม /
โครงการบริการวิชาการ ** 

 

5,368,411 
 

9,911,654.15 8,507,893.74 ปรับปรุง 
(1) 
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ปการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมายเหตุ 

5.5 จํานวนเงินที่ใชสําหรับการบริการวิชาการแก   
         ผูดอยโอกาสตองบดําเนินการทั้งหมด **  

         - 0.34 :1 
 

0.73 : 1 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

5.6 มีแหลงกิจกรรมบริการสําหรับการเรียนรูแกชุมชน**      -   - 2 -  

5.7  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ** 83 82.78 81.74 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 
6.1    จํานวนกิจกรรรมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม * 
         ประกอบดวย 1) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ

เขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 2) 
โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภมูิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  
3)โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรทัธา
ในสถาบันทางศาสนา  4) โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิด
ระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม  5)
โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ 6) การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ * 

1.1   จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด 
1.2   จํานวนผูเขารวม 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
N.A. 

 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
N.A. 

 
 

17 
 
 
 
 
 

 
 

 
17 

2,911 

  

6.2   จํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนาและสรางมาตรฐาน
วัฒนธรรม  * 
1.1  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
1.2  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 
 

1 
        20 

  

6.3    จํานวนกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงของ 
        วัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู** 

1.1 จํานวนรายวิชาที่มีการสอดแทรกการเรียนรูผาน    
              กระบวนการหรือมิติทางวัฒนธรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีเปาหมายตรงตาม   
              ตัวบงชี้ที่ 6.3 นี้ 

        - - -   

6.4   จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนา
ทางดานวัฒนธรรม 

- - -   

6.5  รอยละของคาใชจายที่ใชในการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
ตอคาใชจายทั้งหมด 

N.A. 0.17 
 

0.23  รายงานฯไม
ตองประเมิน 
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ปการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 
ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ

คาใชจายทั้งหมด * 

 
 
 

51.17 

 
 

 

35.45 
 

 
 
 

41.59 

ดีมาก 
(4.38) 

 

ดีเยี่ยม 
(5) 

 
 
 

ป 45,46 ไม
รวมเงิน
ประจํา
ตําแหนง 

7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ   
คาใชจายทั้งหมด * 

18.36 
 

9.43 
 

11.01 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

7.3  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรใน          
การบริหารจัดการ (Non-academic Staff) * 

 

8.1:1 
 

 

12.15:1 
 

 

13.14:1 
 

 

- 
 

รายงานไม
ตอง
ประเมิน 

7.4  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ
สวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด ** 

ดําเนินการใน
ระดับม. 

6.55 
 

9.16 ปรับปรุง 
(1) 

 

7.5 คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา * 
 

22,598:1 
 

17,059.65:1 13,368.42:1 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริง 
         ท้ังหมด * 

4.38 
 

-0.14 
 

3.39 
 

ดีมาก 
(4) 

 

7.7 รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตอ 
        คาใชจายทั้งหมด * 

0.37 2.66  3.93 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

7.8 อัตราการลาออกของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมาไมเกิน 5 ป** 

N.A.* N.A.* 0 
(0:38) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

*ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี ้

7.9 จํานวนครั้งของความไมปลอดภัยในคณะ 
 

- 
 

7 
 

3 
 

ดีเยี่ยม 
     (5) 

 

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 

ตัวบงชี้ 
8.1   รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเขารวม  

โครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาทางการศึกษาใหเฉพาะ 
ผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตท่ีขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา** 

 
 
 
 
 
        N.A. 
(9 โครงการ) 

 
 
 
 
 
            N.A. 

(6 โครงการ) 

 
 
 
 
 
        44.51 

 
ดีมาก 
(4.33) 

 
 
       ดี 

(3) 
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8.2   จํานวนโครงการที่รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือ 
        กับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   
         ภาคใต** 

5 46 74 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

 
 

ปการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

8.3   จํานวนหนวยงาน/โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา       
         สังคมและชุมชนภาคใต** 

         2 1 2 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้ 
9.1 รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอื่นๆ 

 
 

 
- 

 

 

 
 

 
N.A. 

(2  หลักสูตร) 

 
 

 
20.64 

 รายงาน
ขอมูลไม
ตอง

ประเมิน 

9.2   จํานวน  joint-degree  programs ** 
 
- 

 
- 

 
- 

  

9.3   จํานวนชาวตางประเทศที่มาคณะฯ** 
 

44 
 

133 
 

93 
  

9.4 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน  ทํา 
วิจัย และศึกษาที่คณะฯในทุกลักษณะ ** 

44 20 22   

9.5 จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ ** - - 1   
9.6 จํานวนชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานที่คณะฯ ** 5 9            7   
9.7 จํานวนบุคลากร/ นักศึกษา ของคณะฯ ท่ีไป 

ตางประเทศ ** 
 

30 
เฉพาะ
บุคลากร 

52 
เฉพาะ
บุคลากร 

86   

9.8 จํานวนบุคลากรของคณะฯ ท่ีเปน  advisors / 
Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ ** 

- - -   

9.9  จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ **    1 1 1   
9.10 จํานวนโครงการใหความรวมมือและใหความ 
        ชวยเหลือแกตางประเทศ **        

- - -   

9.11  จํานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของ 
         นักศึกษาและบุคลากร** 

N.A.* N.A.* 5  *ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี ้

9.12  จํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะสากล ** 

N.A.* N.A.* 456  *ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี ้
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9.13   จํานวนมหาวิทยาลัย/ สถาบัน/หนวยงาน  
         ตางประเทศที่มีกิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 1  
          คร้ัง 

N.A.* N.A.* 4  *ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี ้

 
ปการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 * 
ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่  10 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
                           ภายใน 

ตัวบงชี้ 
10.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 
         อยางตอเนื่อง * 

   ดีเย่ียม 
(5) 

 

1)   รอยละของหนวยงานภายในที่มีระบบและ           
กลไกประกันคุณภาพภายใน 

100 100 100 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

 2)   งบประมาณสําหรับการดําเนินการประกัน     
        คุณภาพภายในตอบุคลากรทั้งหมด 

N.A N.A. 32,257   

10.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน * 
1)   ผลการประเมินตามองคประกอบ 

 
3.48 

 
3.52 

 
4.51 

 
ดีเยี่ยม 

 

          2)   ผลการประเมินตามมาตรฐาน N.A N.A 4.21 ดีมาก  

10.3 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น  
         ** 

- - -   
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร: เปรียบเทียบคะแนนขององคประกอบ 
 

ปการศึกษา 
องคประกอบ 2545 2546 2547 * 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน   พันธกิจ            
 วัตถุประสงค และแผนงาน 

   

1.1 มีปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 4.0 4.0 5.0 
1.2 นโยบายและแผนงาน 4.0 4.0 4.8 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 4.0 4.0 4.9 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน    
2.1 หลักสูตร 3.8 3.8 4.2 
2.2 อาจารย 4.0 4.2 4.8 
2.3 การพัฒนาอาจารย 2.6 3.4 4.0 
2.4 กระบวนการเรียนการสอน 4.2 4.4 4.8 
2.5 นักศึกษา 3.4 3.6 4.0 
2.6 การวัดและประเมินผล 3.6 3.8 4.6 
2.7 ปจจัยเกื้อหนุน 3.4 4.0 4.4 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 3.6 3.9 4.4 
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา    
3.1 องคการนักศึกษา 4.0 4.0 4.4 
3.2 การพัฒนาดานวินัยนักศึกษา 4.0 4.4 4.8 
3.3 หอพักนักศึกษา - - ภารกิจ ม. 
3.4 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา 3.6 4.0 4.0 
3.5 ทุนการศึกษา 4.0 4.2 4.4 
3.6 สุขภาพอนามัย - ภารกิจ ม. ภารกิจ ม. 
3.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 3.8 4.0 4.8 
3.8 การแนะแนวอาชีพ 2.4 2.4 3.0 
3.9 การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา 3.0 3.0 3.6 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 3.5 3.7 4.14 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย    
4.1 การบริหารงานวิจัย 3.6 4.2 5.0 
4.2 ผลการวิจัย 2.8 3.4 4.4 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 3.2 3.8 4.7 
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ปการศึกษา 
องคประกอบ 2545 2546 2547 * 

องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม 4.0 3.6 4.4 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 4.0 3.6 4.4 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงวัฒนธรรม 3.0 3.0 4.4 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 3.0 3.0 4.4 
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
7.1 โครงสรางและระบบบริหาร 

 
3.2 

 
3.2 

 
4.8 

7.2 ผูบริหาร 3.8 3.8 4.8 
7.3 บุคลากร 3.8 3.8 4.8 
7.4 การพัฒนาบุคลากร 4.0 4.0 4.8 
7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ 2.4 2.4 3.8 
7.6 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 4.2 4.2 5.0 
7.7 ความปลอดภัย 3.0 3.0 4.0 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 3.5 3.5 4.57 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.8 3.8 4.6 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 3.8 3.8 4.6 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
9.1  ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 4.0 4.0 5.0 
9.2  มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก - - - 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 9 4.0 4.0 5.0 
องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคม
  และชุมชนภาคใต 

2.0 1.4 3.8 

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 10 2.0 1.4 3.8 
องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 
11.1  ความรวมมือกับตางประเทศ 

 
3.2 

 
3.8 

 
4.6 

11.2 การจัดการศึกษาสูความเปนสากล 4.2 4.2 4.8 
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 11 3.7 4.0 4.7 
ภาพรวมทุกองคประกอบ 3.48 3.52 4.51 
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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   การกอสรางอาคารกลางของคณะฯที่หาดใหญไดเสร็จสิ้น  จึงไดมีการยายนักศึกษาตั้งแตช้ันปที่ 2 ขึ้นไป 
รวมประมาณ 200 คน มาเรียนที่หาดใหญ  ในปตอมาก็ไดยายนักศึกษาที่เหลือมาเรียนรวมที่หาดใหญ
ทั้งหมด และนับเปนคณะแรกที่ไดเปดดําเนินการที่วิทยาเขตหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของรัฐที่ตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต ฉะนั้น
วัตถุประสงคเริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร จึงใหความสําคัญกับการมุงผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ 
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  หลักสูตรวิศวกรรมการขนสง 
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

และเขารวมโครงการนํารองประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  เปลี่ยนแปลงชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา เปน 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

พ.ศ. 2544   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2544     จัดตั้งศูนยวิศวกรรมพลังงาน  และฝายบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2544   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วิทยาเขตภูเก็ต) 
พ.ศ. 2545   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2545      เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม เปน ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ. 2547      เปดสอนระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2548      เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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รวมสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี  11 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโท 8
สาขาวิชา และสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาเอก  2  สาขาวิชา 

 
1.2   พัฒนาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเริ่มจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 22 
คณะวิชาตามโครงการนํารองของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพของคณะฯ ไดเขารวมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีก
หลายครั้ง   

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

เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับทราบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง คณะฯ จึงไดจัดทํา  
"ขาวคิวเอ"  ซึ่งเปนจดหมายขาวภายใน โดยจัดทําเปนฉบับพิมพแจกจายใหบุคลากรทุกคนและเผยแพรใน webpage ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ดวย 

ดวยความรวมมือของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทําใหคณะฯ มีคูมือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542  ซึ่ง
มีองคประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับระบบคุณภาพที่พัฒนาโดยโครงการนํารองของทบวงฯ 

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

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในไดนําไปสูการปรับปรุงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการเขียน
รายงานการตรวจสอบตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ กลาวคือ ใหตรวจสอบวามีระบบและ
กลไกของการประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุที่การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความกาวหนาเปนลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึง
ไดใชคณะฯ เปนสถานที่ทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543  จากนั้น คณะฯ ก็
ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 1 
กันยายน 2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ในวันที่  2  เมษายน 2544 

ในระหวางที่คณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดเริ่ม
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือประกันคุณภาพรวมทั้งระบุใหใชรายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  แทนรายงานการตรวจสอบตนเอง  นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา  
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(สมศ.)  ก็ไดเริ่มดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาดวย แตสาระที่กําหนดโดยทั้งสองหนวยงานขางตน
แตกตางกันมาก ซึ่งสงผลใหเกิดความสับสนแกคณะทํางานพอสมควร แตเพื่อไมใหการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพเกิดการชะงัก  คณะฯ จึงยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย 

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

เดือนกุมภาพันธ  2545  คณะฯไดดําเนินการนํามาตรฐานและตัวบงช้ีตามแนวทางของสมศ.มาเปนแนวทาง
ในการวางระบบและกลไกการดําเนินการและรายงานผล  ซึ่งเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อเตรียมการรับการ
ประเมินจาก สมศ. 

15  สิงหาคม   2545    รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
26  พฤศจิกายน 2545   รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

                          จนกระทั่งถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา คณะฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานประกันคุณภาพมาโดยตลอด 
แมวาจะมีอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีตลอด โดยสิ่งที่คณะฯ มีความภาคภูมิใจมาก
ที่สุด คือ การไดรับการยอมรับจากบุคลากรมากขึ้นเปนลาํดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่คณะฯ กําหนด 
 
1.3  วัตถุประสงค 

1)   เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ในปริมาณที่สอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด 

2) ศึกษาคนควาวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

3) ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะแกชุมชนในทองถิ่นภาคใต 
 
1.4  วิสัยทัศน      

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
 

1.5  พันธกิจ 
1) ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2) สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถิ่น และเชื่อมโยงสูสากล 
3) บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน 

        4)      สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่เปดกวางตอสังคม 
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1.6   โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและการบริหาร 
       แผนภูมิการแบงสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ   * เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

สํานักงานเลขานุการ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เหมืองแรและวัสดุ 

ภาควิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร

กลุมงาน 
บริหารทั่วไป

กลุมงาน 
สนับสนุนวิชาการและกิจการ

นักศึกษา *

กลุมงาน 
 แผนงาน การเงินและพัสดุ  

ฝายคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมศาสตร* 

ฝาย 
บริการวิชาการ*

สํานักงาน 
พัฒนาคุณภาพ 
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หมายเหต ุ  :  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ทาํหนาที่เปนคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯดวย

คณบด ี คณะกรรมการประจําคณะฯ 
คณะกรรมการกองทุนคณะฯ 

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 การเงิน และพัสด ุ

หัวหนาฝายคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมศาสตร

 

ศูนยวิศวกรรมพลังงาน 

หัวหนาฝายบริการวิชาการ 

คณะกรรมการกองทุนวิจัย 

ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝาย 
กิจการนักศึกษา 

ผูชวยรองคณบดีฝาย 
วิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายการ
จัดการระบบคุณภาพ 

เจาหนาที่สํานักงาน 
พัฒนาคุณภาพ 

แผนภูมิสายการบริหารงาน 
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1.7  ชื่อผูบริหาร 
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล  คณบดี 
ดร.ฟูกิจ    นิลรัตน  รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยคํารณ   พิทักษ  รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการ 

ระบบคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารย ปญญรักษ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ รองคณบดีฝายพัฒนา 
ดร.กลางเดือน   โพชนา  ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราม  แยมแสงสังข ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
ดร.ชญานุช   แสงวิเชียร ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
อาจารยจรีรัตน   สกุลรัตน  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ดร. กุสุมาลย    เฉลิมยานนท ผูชวยคณบดีฝายการจัดการระบบคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารยดร. สุธรรม นิยมวาส  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา                                      
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกริกชัย              ทองหนู                  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน                   สังขพงศ                 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ดร. สุธรรม                                            สุขมณี                 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย ดร.เล็ก                       สีคง                         หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา  ตัณฑัยย                    หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
นายธเนศวร   ศรีไพบูลย  เลขานุการคณะ 

 
1.8  จํานวนบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ                รวม 348 คน 

ขาราชการ สาย ก                    133 คน   
ขาราชการ สาย ข                       25 คน 
ขาราชการ สาย ค                       52 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สาย ก)       29 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สาย ข ค)                                               8         คน 
ลูกจางประจํา                       43 คน 
ลูกจางชั่วคราว                                      58 คน 

1.9  จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงวิชาการ รวม 170 คน 
รองศาสตราจารย                      17 คน 
ผูชวยศาสตราจารย                      58 คน   
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อาจารย                        95 คน    
 
1.10  จํานวนนักศึกษา (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต)   
           ระดับปริญญาตรี  (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต) รวม       2,477        คน 
                -  ช้ันปที่ 1                                                                830         คน 
                -  ช้ันปที่ 2-4                                                             1,647        คน 
          ระดับปริญญาโท                               รวม         140        คน 
            ระดับปริญญาเอก                                  รวม             4       คน 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2547 
 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547 * 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 
1.1 รอยละการไดงานทํา ภายใน 1 ป  รวมท้ังการ     
         ประกอบอาชีพอิสระ และ การศึกษาตอระดับ       
          บัณฑิตศึกษา *    
 < 65%  =   1   คะแนน 
 >65-70%  =   2   คะแนน 
 >70-75%  =   3   คะแนน 
 >75-80%  =   4   คะแนน 
 >80%            =    5   คะแนน     
 

 
 

82.55  

 
 

88.10 
 

 
 

ป.ตรี   88.3 
ป.โท   96.8 

 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

 

 1)  การไดงานทํา 59.38 70.24 ป.ตรี 63.2 
 ป.โท  83.8 

  

        2)  การประกอบอาชีพอิสระ 3.12 6.35 ป.ตรี  3.7 
 ป.โท  6.5 

  

       3)  การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 20.05 11.51 ป.ตรี 21.4 
ป.โท  6.5 

  

       4)  การวางงาน    17.45 11.9 ป.ตรี  11.7 
      ป.โท  3.2 

  

1.2  ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ 
 ผูใชบัณฑิต* 
 < 6.5 = 1 คะแนน 
 >6.5-7.0 = 2 คะแนน 
 >7.0-7.5       = 3 คะแนน 
 >7.5-8.0       = 4 คะแนน 
 >8.0     = 5 คะแนน 

3.84* 3.84* 
 

         7.29 ดี 
(3) 

     

*ระดับการวัด  
ป 46=5 scale  
ป 47= 10 scale
 
 
 
 
 
 

 1)  ดานวิชาการ/วิชาชีพ 3.64 3.64 7.06   
      2)  ดานทั่วไป 3.76 3.76 7.08   
      3)  ดานบุคลิกภาพ 3.83 3.83 7.36   
      4)  ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.11 4.11 7.81   
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

 
 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ  
นักศึกษาปริญญาเอก ท่ีตีพิมพในวารสารที่มีผู
ประเมินอิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
หรือเทียบเทาทั้งหมด* 

 < 1.00 =   1    คะแนน 
 1.00-1.33 =   2    คะแนน 
 1.34-1.67 =   3    คะแนน 
 1.68-2.00      =   4   คะแนน 
         >2.00             =   5    คะแนน 

_* 
 

_* 
 

_* 
 
 

 *นศ.ป.เอก 
ยังไมจบ
การศึกษา 

 1)  ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - - -   
       2)  ตีพิมพในวารสารระดับชาติ - - -   
       3)  ไดรับการจดสิทธิบัตร - - -   
1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ หรือเทียบเทา

ของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวน วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทา
ท้ังหมด*    

 < 0.25 =   1   คะแนน 
 0.25-0.49 =   2   คะแนน 
 0.50-0.74 =   3   คะแนน 
 0.75-1.00      =   4   คะแนน 
 >1.00     =   5   คะแนน    

0.11:1 
(14:123) 

0.13:1 
(6:46) 

           1.75 : 1 
           ( 70:40) 

   ดีเย่ียม 
      (5) 

 
 

       1)  ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - - 1   
       2)  ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 1 6 3   
       3)  นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 4 28   
       4)  นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 13 39 38   
       5)  ไดรับการจดสิทธิบัตร - - -   
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1        ดีมาก 

    (4.33) 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

 
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
2.1   มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง* 
          1)  ดานหลักสูตร 
              1.1) รอยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัด    

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริงคือ               

                     รายวิชาที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
              <50%     =    1   คะแนน 
              >50-60%    =   2   คะแนน 
              >60-70%    =   3   คะแนน 
              >70-80%    =   4   คะแนน 
                          >80%         =   5   คะแนน 

 
 
 
 
 
 

N.A.* 

 
 
 
 
 
 

N.A.* 

 
 
 
 
 

 
ป.ตรี    100 
ป.โท   100 
ป.เอก  100 

 
 
 

ดีเย่ียม 
(4.83) 

 
ดีเยี่ยม 

(5) 
 

 
 
 
 
 

* ไมมีการ
ประเมิน
ในตัวบงชี้
นี้ 

           1.1.1  วิทยานิพนธ 9 9 ป.ตรี7ป.โท 14   
   1.1.2   สหกิจศึกษา - - -   

           1.1.3   การฝกงาน หรือ ดูงาน หรือ ฝกภาคสนาม   
                     (field  trip)หรือโครงงาน หรือ กรณีศึกษา   
                     (case study ) 

12 13 ป.ตรี 34  
ป.โท  4 
ป.เอก 5 

  

   1.1.4   ปฏิบัติการ (วิชาที่มีการปฏิบัติการเปน   
              ช่ัวโมงที่ชัดเจน) 

73 92 ป.ตรี 121  
ป.โท 15 

  

   1.1.5   สัมมนา 11 9 ป.ตรี 14   
ป.โท 5ป.เอก 2 

  

   1.1.6   การศึกษาดวยตนเอง ( Independent   
              study) 

- 514 ป.ตรี 345 
ป.โท 93 ป.เอก11 

  

    1.1.7  สหวิทยาการ  3 4 ป.ตรี   2   
    1.1.8  การเรียนการสอน ดวย กระบวนการ PBL 158 10 ป.ตรี 30  

ป.โท  20 ป.เอก 4 
  

1.1.9   การสงเสริมการเรียนรูเองดวย CAI 
      (Computer Aid Instruction) 

- 2 ป.ตรี 61 ป.โท 12 
ป.เอก 6 

  

   1.1.10  การสงเสริมการเรียนรูดวยบทเรียน  
               บนเครือขายคอมพิวเตอร  (Virtual  
               Classroom) 

74 139 ป.ตรี 33   
ป.เอก  1 

  

   1.1.11  วิชาเลือกเสรี 74 N.A. N.A.   
   1.1.12  การเรียนทางไกล - - ป.ตรี 1   
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

1.1.13 special  topic 
 

N.A. 22 ป.ตรี 10 ป.โท  
4 ป. เอก  5 

  

 
 2)  ดานกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล  
             และการสรางบรรยากาศที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
      2.1) รอยละของรายวิชาที่มีการจัดกระบวนการ   
              เรียนการสอนการประเมินผล และการ 
              สรางบรรยากาศ   ที่สงเสริมใหผูเรียน 
              สามารถเรียนรูดวยตนเองและเนนผูเรียน  
              เปนสําคัญ 
    <50%        =    1   คะแนน 
              >50-60%     =    2   คะแนน 
              >60-70%     =    3   คะแนน 
              >70-80%     =    4   คะแนน 
                >80%          =    5   คะแนน 
                    

 
 
 

N.A.* 

 
 
 

N.A.* 

 
 

           
  ป.ตรี    100 
  ป.โท    100 
   ป.เอก  100 

 
 
 

    ดีเยี่ยม 
(5) 

     

 
 
 

 *ไมมีการ
ประเมิน
ในตัวบงชี้
นี้ 

                  2.1.1   วิทยานิพนธ N.A. N.A. ป.ตรี 7  ป.โท 
14 

  

          2.1.2   สหกิจศึกษา N.A. N.A. -   
                  2.1.3   การฝกงาน หรือ ดูงาน หรือ ฝก 
                             ภาคสนาม (field  trip)หรือโครงงาน     
                             หรือ กรณีศึกษา (case study ) 

N.A. N.A. ป.ตรี 34  
ป.โท  4   
ป.เอก 5 

  

          2.1.4  ปฏิบัติการ (วิชาที่มีการปฏิบัติการเปน   
                    ช่ัวโมงที่ชัดเจน) 

N.A. N.A. ป.ตรี 121  
ป.โท 15 

  

         2.1.5  สัมมนา N.A. N.A. ป.ตรี 14  
ป.โท  5 ป.เอก 2 

  

         2.1.6  การศึกษาดวยตนเอง ( Independent   
                   study) 

N.A. N.A. ป.ตรี 345  
ป.โท93ป.เอก11 

  

         2.1.7  สหวิทยาการ  N.A. N.A. ป.ตรี   2   
         2.1.8  การเรียนการสอน ดวย กระบวนการ    
                   PBL 

N.A. N.A. ป.ตรี 30 
 ป.โท20 ป.เอก4 

  

     2.1.9  การสงเสริมการเรียนรูเองดวย CAI 
           (Computer Aid Instruction) 

N.A. N.A. ป.ตรี 61  
ป.โท12 ป.เอก 6 

  

        2.1.10  การสงเสริมการเรียนรูดวยบทเรียน  
                    บนเครือขายคอมพิวเตอร  (Virtual  
                    Classroom) 

N.A. N.A. ป.ตรี 33 
ป.เอก  1 

  

        2.1.11  วิชาเลือกเสรี N.A. N.A. N.A.   
        2.1.12  การเรียนทางไกล N.A. N.A. ป.ตรี 1   
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

2.1.13 special  topic (รายวิชาที่มีการสอน 
           หรือศึกษาถึงปญหาเฉพาะดานในสาขา  
           นั้น) 

N.A. N.A. ป.ตรี 10  
ป.โท 4 ป.เอก  5 

  

         2.2) รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผลการประเมิน  
                 การสอนตามแบบประเมินการสอนของ 
                 อาจารยโดยนักศึกษาในดานการสงเสริมให  
                 ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเนน 
                 ผูเรียนเปนสําคัญ   ที่มีคะแนนเฉลี่ยตาม 
                 เกณฑการประเมิน ในระดับดี (3.41) ขึ้นไป 
 <50%   =   1   คะแนน 
           >50-60%     =   2   คะแนน 
           >60-70%     =   3   คะแนน 
           >70-80%    =   4   คะแนน 

          >80%               =    5   คะแนน  

N.A.* N.A.* ป.ตรี 99.63 
ป.โท 88.06 

ดีเยี่ยม 
(5) 

*ไมมีการ
ประเมิน
ในตัวบงชี้
นี้ 

     3)  ดานปจจัยเก้ือหนุนในการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน  
          สําคัญ 
          3.1)  จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขาย  
                   คอมพิวเตอรและจํานวนชองสัญญาณ  
                  Wireless ที่ใชในการเรียนการสอนตอ            
                  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
                   <  1:10  =   1   คะแนน 
           1:8 – 1:9     =   2   คะแนน 
           1:6 – 1:7     =   3   คะแนน 
           1:4 – 1:5     =   4   คะแนน 
           > 1:3               =    5   คะแนน 

 
 

0.56* 
(741:1,329) 

 
 
 

 
 

0.36* 
(615:1,728) 

 
 
 

 
 

1 : 2 
(744 : 1,631) 

 
 

    ดีเยี่ยม 
(5) 

 
 

*  ป 45,46 
เปนขอมูล
ตอ FTES 

         3.2)  การใหบริการคอมพิวเตอร (ช่ัวโมง/วัน โดย 
                  เฉลี่ย 7 วัน/ สัปดาห) 
                  < 5    ชั่วโมง  =   1   คะแนน 
           >5-6   ชั่วโมง  =   2   คะแนน 
           >6-7   ชั่วโมง   =   3   คะแนน 
           >7-8   ชั่วโมง  =   4   คะแนน 
          >8      ชั่วโมง    =    5   คะแนน 

8 13.11 12.6     ดีเยี่ยม 
(5) 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา                                 
                                    มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

 
หมาย
เหตุ 

         3.3)   การใหบริการหองสมุด(ช่ัวโมง/วัน โดย 
                   เฉลี่ย 7 วัน/ สัปดาห) 
                  < 5    ชั่วโมง  =   1   คะแนน 
           >5-6   ชั่วโมง  =   2   คะแนน 
           >6-7   ชั่วโมง   =   3   คะแนน 
           >7-8   ชั่วโมง  =   4   คะแนน 
          >8      ชั่วโมง    =    5   คะแนน 

8 8 8      ดีมาก 
 (4) 

 

2.2   รอยละของจํานวนอาจารยท่ีนักศึกษามีความเห็น 
        วามี ประสิทธิภาพการสอนเฉลี่ยตามเกณฑการ 
        ประเมิน ในระดับดี (3.41) ขึ้นไป * 
 <50%   =   1   คะแนน 
           >50-60%     =   2   คะแนน 
           >60-70%     =   3   คะแนน 
           >70-80%    =   4   คะแนน 

          >80%               =    5   คะแนน 
 

N.A.* 
(เฉลี่ย 4.11) 

N.A.*   
(เฉลี่ย 

ป.ตรี 4.13 
 ป.โท 4.41) 

ป.ตรี 99.63 
 ป.โท 88.06 

    ดีเย่ียม 
(5) 

*ไมมีการ
ประเมิน
ในตัวบงชี้

นี้ 

2.3  จํานวนกิจกรรม /โครงการของงานกิจการนักศึกษา 
        ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด* 
       1) จํานวนกิจกรรม/โครงการตอจํานวนนักศึกษา 
 ทั้งหมด 

 <1:60 =   1   คะแนน 
 1:46-60 =   2   คะแนน 
 1:31-45 =   3   คะแนน 
 1:16-30 =   4   คะแนน 
 ≥ 1:15 =   5   คะแนน 

 
 

1:36 
(47 :1,1897) 

 
 

1:36.75 
(56 :2,058) 

 
 

1 : 35.15 
(62 : 2,179) 

ดี 
(3.67) 

       ดี 
(3) 

 
 

  1)  ดานวิชาการ 16 23 32   
   2)  ดานกีฬา 8 7 10   

   3)  ดานบําเพ็ญประโยชน 7 1 4   
   4)  ดานศิลปวัฒนธรรม 1 1 1   
   5)  กิจกรรมอื่น ๆ 15 24 15   

      2)  จํานวนงบประมาณตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 <400 บาท   =   1   คะแนน 
 >400-600 บาท   =   2   คะแนน 
 >600-800 บาท   =   3   คะแนน 
 >800-1,000 บาท   =   4   คะแนน 
   >1,000 บาท       =    5   คะแนน 

N.A. 20,354.34:1* 793.58:1 
(1,729,221: 

2,179) 

      ดี 
       (3) 

*ป 46 เปน 
งปม./
กิจกรรม 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

3) การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 1.00-1.80 =    1   คะแนน 
 1.81-2.60 =    2   คะแนน 
 2.61-3.40 =    3   คะแนน 
 3.41-4.20 =    4   คะแนน 
   4.21-5.00     =     5   คะแนน 

N.A. 3.65 4.23 ดีเยี่ยม 
(5) 

 

2.4   มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู* 
จํานวนเรื่อง : ป : คณะ  

             1 เร่ือง          =   1   คะแนน 
             2 เร่ือง        =   2   คะแนน 
             3 เร่ือง          =   3   คะแนน 
             4 เร่ือง        =   4   คะแนน 
     > 5 เร่ือง      =   5   คะแนน 
 

- -          3       ดี 
      (3) 

 

     1)  งานวิจัยพัฒนาหลักสูตร - - -   
     2) งานวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ สอน - - -   
      3)  งานวิจัยพัฒนาสื่อการสอน - - -   
      4)  งานวิจัยพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติงานและ    

       สรางประสบการณจริง 
- - -   

5) งานวิจัยอื่นๆ  - - 3   
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2    ดีมาก 

(4.13) 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา* 
 
(FTES ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) 

          ต่ํากวา >15%ของเกณฑที่กําหนด      =   1    คะแนน 
  ต่ํากวา >10-15%ของเกณฑที่กําหนด       =    2   คะแนน 
  ต่ํากวา >5-10%ของเกณฑที่กําหนด      =    3    คะแนน 
  + 5% ของเกณฑทีก่ําหนด        =    4    คะแนน 
          สูงกวา >5% ของเกณฑที่กําหนด            =     5    คะแนน 
 
 

 
 

        1:8.36 
(159:1,329) 

 
 

1:10.52 
(142:1,495) 

 
  
      1:10.46 
(169.5:1,773.4) 

 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 
 
มาตรฐาน 
สกอ. 1:15 

1) อาจารยวุฒิปริญญาตรี/เทียบเทา ตอ จํานวน   
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 

1:42.87 
(31:1,329) 

    1:124.53 
(12:1,495) 

    1:101.34 
(17.5:1,773.4) 

  

2)  อาจารยวุฒิปริญญาโท/เทียบเทา ตอ จํานวน   
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 

1:19.54 
(68:1,329) 

   1:24.10 
 (62:1,495) 

    1:23.96 
(74:1,773.4) 

  

3)  อาจารยวุฒิปริญญาเอก/เทียบเทาตอจํานวน    
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 

1:22.15 
  (60:1,329) 

1:21.98 
(68:1,495) 

     1:22.74 
  (78:1,773.4) 

  

 
3.2 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* 
         เพิ่มขึ้น  >15% ของปที่ผานมา       =    1    คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >10-15% ของปที่ผานมา       =   2    คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา         =    3   คะแนน 
 + 5% ของปที่ผานมา        =   4   คะแนน                
        ลดลง  > 5% ของปที่ผานมา                =   5   คะแนน 

 
101,933:1 

(135,468,104 
: 1,329) 

 
117,806.36:1 
(176,120,510.38  

: 1,495) 

 
121,409.82:1 
(215,308,176.27   

: 1,773.4) 

 
   ดีมาก 
     (4) 

 

 
 
 
 



6-9 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา   
        เอกหรือเทียบเทา* 
  < 25%  =   1   คะแนน 
  >25-33% =   2  คะแนน 
  >33-42%      =   3   คะแนน 
  >42-50%     =   4   คะแนน 
          > 50%          =   5   คะแนน 
 

37.74 
(60:159) 

     42.07 
    (69:164) 
 

      46.02 
    (78:169.5) 
 

   ดีมาก 
     (4) 

มาตรฐาน
กลาง
ระดับชาติ
อาจารยป.
เอก=30 % 
คุณวุฒิเอก:
โท:ตรี
=30:65:5
(สอน ป.ตรี)
คุณวุฒิ เอก:
โท=50:50
(สอน
บัณฑิต) 

 
3.4  อัตราการเพิ่มของตําแหนงทางวิชาการ** 
      1)  รอยละของตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยที่เพิ่มขึ้น 
      2)  รอยละของตําแหนงรองศาสตราจารยที่เพิ่มขึ้น 
      3)  รอยละของตําแหนง ศาสตราจารย ที่เพิ่มขึ้น 
      1-4 หนวย       =    1   คะแนน 
      5-9 หนวย       =    2   คะแนน 
     10-14 หนวย     =   3    คะแนน 
     15-19 หนวย      =  4    คะแนน 
     > 20 หนวย       =   5   คะแนน 

 
N.A.* 

 
N.A.* 

 
       6.76 
       3.92 
         - 

   
     ดี 
    (3) 

 
*ไมมีการ
ประเมิน
ตัวบงชี้นี้ 

3.5   จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน ตอ 
        จํานวนนักศึกษาทั้งหมด* 
         (นักศึกษาป 2 และ นักศึกษาในบัณฑิตศึกษา) 
          ต่ํากวาเกณฑ >10%  =   1  คะแนน 
   ต่ํากวากับเกณฑ >5-10%  =   2   คะแนน 
   สอดคลองกับเกณฑ +5% =   3   คะแนน 
   สูงกวาเกณฑ >5-10% =   4   คะแนน 
        สูงกวากับเกณฑ >10 %    =   5   คะแนน 
 

1:2.13 
(623:1,329) 

1:2.81 
(615:1,728) 

1:4 
(404:1,631) 

  ดีเย่ียม 
    (5) 

สัดสวน
คอม 
พิวเตอร 
ตอ
นักศึกษาที่
เหมาะสม
ของกลุม
วิทยา 
ศาสตรฯ  
1:5 

       1)  คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอ 
  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

1:2.13 
(623:1,329) 

1:2.81 
(615:1,728) 

1:4 
(404:1,631) 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

2) คาใชจายทั้งหมดสําหรับระบบคอมพิวเตอร 
     (บาท) ตอนักศึกษาทั้งหมด * 

N.A. 4,765.10:1 
(8,234,091.62

:1,728) 

16,714.99:1 
(27,262,149.96:

1,631) 

  

3.6  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนย
สารสนเทศ และ/หรือคาใชจายของหนังสือ /
วารสาร / ขอมูล สารสนเทศ ฯลฯ ตอ จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* 

         ลดลง  > 10%ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 
 ลดลง >5-10% ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
 + 5% ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >5-10% ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
         เพิ่มขึ้น  >10% ของปที่ผานมา       =   5   คะแนน 

1,352:1  
(1,796,695:

1,329) 
 

1,259.03:1 
(1,882,245.16 

:  1,495) 
คาใชจาย
หนังสือฯ 

542.78:1 
(962,562.09 
:  1,773.4) 

   คาใชจาย       
    หนังสือฯ 

กําหนด 
ใหไมมี
การ
ประเมิน 

คาใชจาย 
ท้ังหมดที่
ใชใน
ระบบ
หองสมุด 
ตาม 
มาตรฐาน
กลาง
ระดับชาติ
600-1,100 
บาท/นศ. 

    1) คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ 
  ศูนยสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
        เทียบเทา* 

ดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

   

    2)  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ 
           ศูนยสารสนเทศตอคาใชจายทั้งหมดของ    
          มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

   

     3)  คาใชจายในการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ วารสาร       
          ขอมูลสารสนเทศอื่นๆ ตอ จํานวนนักศึกษาเต็ม 
          เวลาเทียบเทา* 

N.A. 1,259.03:1 
 

542.78:1 
 

  

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3    ดีมาก 
(4.2) 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน     

2.1   หลักสูตร     

(1)   มีเปาหมาย วัตถุประสงค ขอบเขต และเนื้อหาในการ
เปดหลักสูตรอยางชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการและมาตรฐานวิชาการและ/หรือ วิชาชีพและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

1.0 1.0 1.0  

(2)   บริหารหลักสูตรตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพ 

0.8 0.8 1.0  

(3)   มีหลักเกณฑการประเมินหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตร ตามรอบที่กําหนด 

0.6 0.6 0.6  

(4)   นําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ 
สอดคลองกับความตองการทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ 

0.8 0.8 0.8  

(5) อาจารย  นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย   
       (Stakeholders) มีสวนรวมในการประเมินหลักสูตร 

0.6 0.6 0.8  

รวม  3.8 3.8 4.2  

2.2    อาจารย 
(1)   มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิ และ  

คุณสมบัติสอดคลองกับภารกิจและมอบหมาย ภารกิจ
ในสัดสวนที่ชัดเจน 

 
0.8 

 
1.0 

 
1.0 

 

(2)    ปฏิบัติงานตามสัดสวนภารกิจที่กําหนด 0.8 0.8 1.0  

(3)    ประเมินผลการปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดอยาง
 นอยปละ 2 ครั้ง 

1.0 1.0 1.0  

(4)    ผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและนักศึกษามีสวนรวมใน
 การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 

0.8 0.8 1.0  

(5)   นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 0.6 0.6 0.8  

รวม  4.0 4.2 4.8  

2.3 การพัฒนาอาจารย 
(1)   มีแผนพัฒนาอาจารยใหสามารถปฏิบัติภารกิจได
 ตามวิสัยทัศน   พันธกิจ และวัตถุประสงค    

 
0.6 

 
0.6 

 
0.8 

 

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.6 0.8 0.8  
(3)  ประเมินผลการพัฒนาอาจารยทุกป 0.4 0.6 0.8  
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนาอาจารย 0.4 0.6 0.8  
(5)  อาจารยมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง 0.6 0.8 0.8  

รวม  2.6 3.4 4.0  

2.4  กระบวนการเรียนการสอน     

(1)  มีประมวลรายวิชา (course syllabus) และ/หรือ
แผนการเรียนรูและแผนการสอน (learning and 
teaching plan) ทุกรายวิชาที่เปดสอน 

0.8 1.0 1.0  

(2)  จัดการเรียนการสอนตามแผนของรายวิชาและ             
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ        
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 

 

0.8 0.8 1.0  

(3) ประเมินการสอนทุกรายวิชาอยางนอยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

1.0 1.0 1.0  

(4)  นักศึกษาและ/หรือ อาจารยมีสวนรวมในการประเมิน
การสอนของอาจารย 

1.0 1.0 1.0  

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการเรียนการสอน 0.6 0.6 0.8  
รวม  4.2 4.4 4.8  

2.5  นักศึกษา     

(1)  มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลายและมี  
  คุณภาพ 

0.8 0.8 0.8  

(2)  ดูแลใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตาม    
หลักสูตรไดอยางนอย 80 %   

0.6 0.6 0.6  

(3)  ใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียน       
  การสอน 

0.6 0.6 0.8  

(4)  ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามชวงเวลาที่กําหนด 0.8 0.8 1.0  
(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการผลิตบัณฑิตใหได

ตามวัตถุประสงค 
0.6 0.8 0.8  

รวม  3.4 3.6 4.0  

2.6  การวัดและประเมินผล 
(1)  มีคูมือ และ/หรือ แนวทางการวัดและประเมินผลการ      

เรียน และพฤติกรรมการเรียนรู ตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

 

 
0.8 

 
0.8 

 
1.0 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ปการศึกษา  
องคประกอบ 2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

(2)  วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู  
สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา และหลัก  สูตร 
และปฏิบัติตามคูมือ และ/หรือแนวทางที่กําหนดทุก
รายวิชา 

0.8 0.8 1.0  

(3) ประเมินขอสอบ และ/หรือเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู 
ทุกรายวิชา 

0.8 0.8 1.0  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการวัดและประเมิน   
ผล ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

0.6 0.6 0.8  

(5)  อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนา    
การวัดและประเมินผล 

0.6 0.8 0.8  

รวม  3.6 3.8 4.6  

2.7  ปจจัยเก้ือหนุน     
(1)  มีแผนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนและสื่อการเรียนรู            

ที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

0.8 0.8 1.0  

(2)  จัดหาและใชสอยปจจัยเกื้อหนุนอยางมีประสิทธิภาพ 0.8 0.8 1.0  
(3)  ประเมินการใชสอยปจจัยเกื้อหนุนอยางสม่ําเสมอ 0.6 0.8 0.8  
(4)  บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน
 ปจจัยเกื้อหนุน 

0.6 0.8 0.8  

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดสรรและการใช
สอยปจจัยเกื้อหนุน 

0.6 0.8 0.8  

รวม  3.4 4.0 4.4  

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 3.6 3.9 4.4  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา     
3.1  องคการนักศึกษา     
(1)  มีองคการนักศึกษาและระบบบริหารองคการ         
นักศึกษาตามธรรมนูญ 

1.0 1.0 1.0  

(2)  บริหารองคการนักศึกษาตามธรรมนูญ 0.8 1.0 1.0  
(3)  ประเมินผลการบริหารองคการนักศึกษาทุกป 0.8 0.8 0.8  
(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริหารองคการ
 นักศึกษา 

0.8 0.4 0.8  

(5) นักศึกษา และ/หรืออาจารย/บุคลากรมีสวนรวมใน  
การประเมินการบริหารองคการนักศึกษา 

0.6 0.8 0.8  

รวม 4.0 4.0 4.4  
3.2  การพัฒนาดานวินัยนักศึกษา     
(1) มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาไวเปนลายลักษณ

อักษร และเผยแพรกฎ  ระเบียบนักศึกษาให 
ผูที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน 

0.8 0.8 1.0  

(2)  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทุกครั้งที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 

1.0 1.0 1.0  

 (3)  มีการรวมมือประสานงานกันระหวางคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีการเสริมสราง
วินัยในตนเอง 

0.8 0.8 1.0  

(4)  ประเมินผลการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษาทุกป 0.8 1.0 1.0  
(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนางานดานวินัยนักศึกษา 0.6 0.8 0.8  

รวม  4.0 4.4 4.8  

3.3  หอพักนักศึกษา       

(1)  มีแผนการดําเนินงานหอพักนักศึกษาที่สอดคลองกับ
นโยบายดานหอพักนักศึกษา 

   เปนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

(2)  มีการบริการหอพักนักศึกษาที่มีความสะอาด สบาย
และปลอดภัยแกนักศึกษา และมีองคการนักศึกษา 
แมบานประจําหอพัก และอาจารยที่ปรึกษาหอพักรวม
จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    

(3) นักศึกษารวมกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและ 
      รูจักอยูรวมกับผูอื่น 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหต ุ

(4)   ประเมินผลการดําเนินงานหอพักนักศึกษาทุกป     

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานหอพัก       
 นักศึกษา 

    

รวม     

3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา     

(1)  มีแผนงาน/โครงการสงเสริมนักศึกษาตามมาตรฐาน       
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ของทบวงมหาวิทยาลัย 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

0.6 0.8 0.8  

(2)  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
 แผนฯ 

0.8 0.8 0.8  

(3)  มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุก        
กิจกรรมและสรุปผลการประเมินทุกป 

0.8 0.8 0.8  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา     
นักศึกษาและฝกอบรมนักศึกษาที่รับผิดชอบ         
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม
นักศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

0.6 0.8 0.8  

(5)  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามหนาที่ความรับผิดชอบของประเภท
กิจกรรม โดยมีการกําหนดกฎ ระเบียบพรอมทั้ง
มาตรการการปองกันปญหาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

0.8 0.8 0.8  

รวม  3.6 4.0 4.0  
3.5  ทุนการศึกษา 
(1)  มีแผนดําเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ชัดเจน

สอดคลองกับนโยบายดานทุนการศึกษา 

 
0.8 

 
1.0 

 
1.0 

 

(2)  มีการจัดสรรทุนและงบประมาณเงินรายไดใหแก
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งประเภททุนยกเวน
คาธรรมเนียม  ทุนทั่วไป ทุนทํางานแลกเปลี่ยน และ
ทุนเงินยืม โดยคณะกรรมการอยางเปนธรรม 

1.0 1.0 1.0  

(3)  ประเมินประสิทธิภาพการจัดสรรทุนทุกภาค       
  การศึกษา 

0.8 0.8 0.8  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดสรรทุน      
  การศึกษา 

0.8 0.8 0.8  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

(5)  รายงานผลการรับทุนของนักศึกษาใหนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาทราบ 

0.6 0.6 0.8  

รวม  4.0 4.2 4.4  
3.6  สุขภาพอนามัย       
(1) มีแผนการดูแลสุขภาพอนามัยสําหรับนักศึกษา 

ครอบคลุมดานอาหาร การออกกําลังกาย   
สุขลักษณะภายในหอพักนักศึกษา รวมทั้งการ   

        ตรวจสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยง   
        ตอสุขภาพ 

   เปนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

(2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวในแผนฯ     
(3)  นักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแผนฯ และ

ประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัย 
    

(4)  ประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยทุกป     
(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานดาน

สุขภาพอนามัย 
    

รวม      
3.7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา     
(1)   มีแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา      

สอดคลองกับนโยบาย เปนลายลักษณอักษร และมี     
คณะกรรมการดําเนินการทางดานการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษา 

0.8 0.8 1.0  

(2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.8 1.0 1.0  

(3)   สนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมทํากิจกรรมทาง
ศาสนา/บําเพ็ญประโยชนและสนับสนุนใหมีชมรม
ทางศาสนาของนักศึกษาใหยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาของตนอยางมีอิสระ 

0.8 0.8 1.0  

(4)  มีการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรมของนกัศึกษาทุกป 

0.8 0.8 0.8  

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานพัฒนา        
คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา 

0.6 0.6 1.0  

รวม  3.8 4.0 4.8  
3.8  การแนะแนวอาชีพ     
(1)  มีแผนการแนะแนวอาชีพ และมีระบบฐานขอมูลดาน
อาชีพ 

0.6 0.6 0.8  
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ปการศึกษา                                              องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

(2)  จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและหรือแนะแนวอาชีพให
บรรลุเปาหมายตามแผนฯ และประชาสัมพันธขอมูล
ดานอาชีพอยางตอเนื่อง 

0.6 0.6 0.6  

(3)  นักศึกษาที่กําลังศึกษาปการศึกษาสุดทาย  อยางนอย 
80 % เขารวมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

0.4 0.4 0.4  

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

รวม  2.4 2.4 3.0  
3.9  การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหา     
(1)  มีแผนการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

สอดคลองกับนโยบายเปนลายลักษณอักษร พรอมมี
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หองใหคําปรึกษา 

0.8 0.8 0.8  

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 

0.6 0.6 0.8  

(3)  ประเมินผลการดําเนินงานการใหคําปรึกษาทุกภาค      
การศึกษา 

0.6 0.6 0.6  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานดาน         
การใหคําปรึกษา 

0.6 0.6 0.8  

(5)  นักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูลและประเมินการ
ดําเนินงานการใหคําปรึกษา 

0.4 0.4 0.6  

รวม  3.0 3.0 3.6  
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 3.5 3.7 4.14  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานดานการเรียนรู     มาตรฐานดานการ
สนับสนุนการเรียนรู 
 
หลักสูตร 

หลักสูตรที่เปดสอน 
  คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ  ระดับปริญญาตรีรวม 11 สาขาวิชา   ระดับ
ปริญญาโท 9 สาขาวิชา และปริญญาเอก 2 สาขาวิชา [เอกสาร2.1(1)] นอกจากนี้คณะฯยังไดขยายหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ไปยังวิทยาเขตภูเก็ตมาตั้งแตปการศึกษา 2546  ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร    
ภาควิชาที่เปนเจาของหลักสูตรจะเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร และ มีคณะกรรมการ
วิชาการของคณะฯ เปนผูประสานงาน และกํากับดูแลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน    มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาใน
แตละปการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ และ ดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของแตละสาขาวิชา 

 เพื่อเปนการประกันคุณภาพของการเรียนการสอน คณะฯ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
                 (1)   ทุกรายวิชาตองมีการจัดทําแผนการสอนโดยใหมีองคประกอบตามที่คณะฯ กําหนด 

         (2)   ใหมีการประเมินขอสอบทุกรายวิชา 
         (3)   ใหมีการประเมินเอกสารประกอบการสอน 
         (4)   ใหมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
         (5)   ใหมีการประเมินปจจัยสนับสนุนโดยนักศึกษา 
  
 การเปดหลักสูตรใหม 

 คณะฯไดเปดหลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (Master of Industrial Management ) ซึ่งมี
ผูสนใจสมัครเขาเรียนมากในจํานวนที่เกินเปาหมายที่กําหนด    การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของ
ทุกภาควิชามีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบที่คณะกําหนด คือ 4 ป/ครั้ง โดยสวนใหญยึดตามขอกําหนดของสภาวิศวกร 
ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรของบางภาควิชาไดมีการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามบัณฑิต  ผูประกอบการและนักศึกษา 
มาเปนแนวทางในการปรับปรุง (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมอุตสาหการ)  บางภาควิชาได
นํารายงานของนักศึกษาฝกงานในสวนของความคิดเห็นของผูประกอบการมาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร (วิศวกรรม
อุตสาหการ) รวมทั้งการจัดใหมีการสัมมนาใหกับนักศึกษา เพื่อสอบถามและประเมินวิชาที่อยูในหลักสูตร (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร) 
  
 การประเมินหลักสูตร 
 ยังไมมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนทางการ แตจะเปนสํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต ผูประกอบการ อาจารย
และนักศึกษา เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 
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อาจารย 
 การปฏิบัติงานตามสัดสวนภารกิจที่กําหนด 
 คณะฯไดกําหนดใหอาจารยปฏิบัติภารกิจตามขอตกลงภาระงานที่ทํารวมกันระหวางผูบริหารภาควิชา/คณะ กับ
อาจารย/บุคลากร โดยอาจารยสามารถเลือกปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบได 4 กลุม คือ กลุมทั่วไป กลุมเนน
การสอน กลุมเนนวิจัยและกลุมบริหาร  และใชปริมาณหนวยภาระงาน(Load Unit, LU)มาตรฐาน  เปนเกณฑในการกําหนด 
โดยภาพรวมอาจารยเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานไดตามสัดสวนภารกิจ และตามมาตรฐานที่กําหนด  [เอกสาร2.2(1)]  
  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งคณะ ปละ 2 ครั้ง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา และเปนขอมูล
ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานตามขอตกลง และความสามารถเชิง
สมรรถนะ [เอกสาร2.2(2)] บางภาควิชามีการประเมินและใหรางวัลอาจารยดีเดนของภาควิชา (วิศวกรรมเคมี ,
วิศวกรรมเครื่องกล)  [เอกสาร2.2(3)]  
 
การพัฒนาอาจารย 
 คณะฯไดสงเสริมและสนับสนุนคาใชจายใหอาจารยไปศึกษาตอโดยใชเงินรายไดคณะฯ อยางตอเนื่อง สําหรับใน
ปการศึกษา 2547 มีจํานวน  5  คน  ใชงบประมาณจํานวน  1,618,888.75 บาท  และสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาตอ ณ 
ตางประเทศตามโครงการเพิ่ม Ph.D 50%  [เอกสาร2.3(1)] 
 
กระบวนการการเรียนการสอน 
 ประมวลรายวิชา (Course syllabus) และ/หรือ แผนการเรียนรูและแผนการสอน 
 มีการจัดทําประมวลรายวิชา (Course syllabus) ทุกรายวิชาที่เปดสอน  พรอมเอกสารประกอบการสอน โดย
จะตองสงใหภาควิชาใหความเห็นชอบกอนเปดภาคเรียน 2 สัปดาห  โดยมีรูปแบบและองคประกอบตามที่คณะกําหนด 
[เอกสาร2.4(1)] 
  
 การประเมินการสอน 
 มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกรายวิชาบรรยายโดยใชระบบ Intranet โดยผลการประเมินการ
สอนเฉลี่ยอยูในระดับ 4.13 ทั้งนี้อาจารยแตละคนสามารถเขาไปดูผลการประเมินไดดวยตนเองเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน
ใหดีขึ้น  สวนรายวิชาปฏิบัติการกําลังจะมีการประเมินในปการศึกษาตอไป 
 บางภาควิชามีการนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากการประเมินของนักศึกษามานําเสนอและพูดคุยหารือในที่
ประชุมของภาควิชา  (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
นักศึกษา 
 ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
 มี 3 ระบบ คือ ระบบโควตาตามโครงการพิเศษ (ปการศึกษา 2547 จํานวน   70 คน)  ระบบการสอบโดยวิธีรับตรง
จากโรงเรียนใน  14 จังหวัดภาคใต  และการรับรวมทั่วประเทศที่ดําเนินการโดย สกอ. 
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 การดูแลนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษา 
 เนื่องจากคณะฯพบวาในระยะหลายปที่ผานมานักศึกษามีปญหาดานการเรียน จึงไดมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อ

หาแนวทางแกไข โดยจัดใหมีการสอนเสริมใหนักศึกษามาอยางตอเนื่อง มีการปรับการเรียนใหมีความผอนคลายโดยการลด
จํานวนหนวยกิตที่ใชเปนเกณฑขั้นต่ําในการเลือกสาขาวิชา  มีมาตรการกวดขันใหนักศึกษาตั้งใจเรียน มีการติดตามให
นักศึกษาทําแบบฝกหัดมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการพัฒนาระบบขอมูลนักศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อจะได
ใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษาและติดตามผล   นอกจากการใหความรูตามหลักสูตรของคณะฯ แลว คณะฯ ยังสงเสริมให
มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน การสนับสนุนใหจัด
โครงการ In-house Practical Training (IHPT)  การจัดโครงการทัศนศึกษาโดยภาควิชาตาง ๆ การจัดการบรรยายพิเศษตางๆ 
รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในลักษณะตาง ๆ เชน การแขงขันดานหุนยนต    การ
แขงขันรถประหยัดพลังงาน   การแขงขันการสรางสะพานคอนกรีต เปนตน 
 
 การประเมินคุณภาพบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต  ซึ่งเปน
ภารกิจโดยตรงของกองแผนงาน และมีการสํารวจประมาณ 3 ป/ครั้ง   

ผลการสํารวจครั้งลาสุดในปการศึกษา 2546  พบวา นายจางและผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมศาสตรในภาพรวมอยูในระดับคะแนน 7.29  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือวาไดรับความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยระดับคะแนนในดานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

1)   ความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ   ไดระดับคะแนน    7.06   (พึงพอใจมาก) 
2)   บุคลิกภาพ     ไดระดบัคะแนน 7.36 (พึงพอใจมาก) 
3)   คุณธรรม/จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดระดับคะแนน 7.81 (พึงพอใจมาก) 
4)   ดานความรูความสามรถทั่วไป   ไดระดับคะแนน 7.08 (พึงพอใจมาก) 

[เอกสาร2.5(1)]  
 
การวัดและประเมินผล 
 คูมือและ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาไดกําหนดไวในประมวลรายวิชา ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการประเมินและ
สัดสวนของการประเมิน และเกณฑในการประเมินผล ซึ่งจะใชกันมาก 2 แบบ คือแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 

การประเมินขอสอบและ/หรือเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู 
มีการประเมินขอสอบทุกรายวิชา  โดยภาควิชาสามารถกําหนดรูปแบบในการประเมินไดตามความเหมาะสม ซึ่ง

โดยทั่วไปจะอยูในรูปคณะกรรมการประเมิน โดยมีหัวขอประเมินตามที่กําหนด [เอกสาร2.2(1)] 
 
ปจจัยเก้ือหนุน 

การจัดหาและใชสอยปจจัยเก้ือหนุนอยางมีประสิทธิภาพ 
คณะฯ ไดดําเนินการจัดใหมีปจจัยเกื้อหนุนอยางเพียงพอ  เชน การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการ

สอนรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม รวมทั้งการจัดหาและติดตั้งอุปกรณชวยสอนประจําหองเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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การประเมินการใชสอยปจจัยเก้ือหนุน 
คณะฯมีการประเมินการใชสอยหองเรียนและหองประชุมทั้งในสวนของคณะฯและภาควิชา เพื่อประกอบการ

จัดหาและสนับสนุนงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเปนผูดําเนินการ 
 
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางอื่น (เพิ่มเติม) 
     นอกเหนือจากการดําเนินการตามระบบและกลไกเพื่อตอบสนองมาตรฐาน คณะฯยังไดมีการปรับปรุงและพัฒนา 
เพื่อตอบสนองมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานดานการเรียนรู     มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู ทั้งที่อยู
ในและนอกแผนกลยุทธ/พัฒนา ดังนี้ 
 1.   การสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาตอ  ณ  ตางประเทศ ตามโครงการเพิ่ม Ph.D. 50 % 
                2.   การรับนักเรียนที่ผานการเขาคายคัดเลือกเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยไมจํากัด
จํานวน [เอกสาร2.5(2)]   
                3.   การกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติในกรณีนักศึกษาไมประเมินการสอนอาจารย [เอกสาร2.5(3)]  
 4.  โครงการรับนักศึกษาเขาคณะวิศวกรรมศาสตรโดยวิธีพิเศษ 
   5.   การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [เอกสาร2.5(4)] 
 
ผลลัพธการดําเนินการตามระบบและกลไกดานการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2547 ไดมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีจํานวน 364 คนจากทุกสาขาวิชา  จากการสํารวจภาวะการได
งานทํา หลังจากที่บัณฑิตเหลานี้สําเร็จการศึกษาไปแลวประมาณ 6 เดือน พบวา รอยละ  67      ไดงานทําแลว รอยละ  21.4  
มีความประสงคจะศึกษาตอหรือกําลังศึกษาตอ สวนที่เหลืออีกรอยละ 11.7  อยูระหวางการหางานทํา อัตราการไดงานทํา
ของบัณฑิตรุนนี้ตํ่ากวาปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
 
องคการนักศึกษา 
 ในดานการพัฒนานักศึกษา คณะฯ มีธรรมนูญสโมสรนักศึกษา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา และ
ชมรมตาง ๆ จํานวน 5 ชมรม คือ ชมรมพัฒนาสังคม ชมรมวิชาการ ชมรมกีฬา ชมรมโรโบติกส (Robotics) และชมรมดนตรี 
เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงออกในดานที่เปนประโยชนตอสวนรวม และไดฝกฝนการเปนผูนํา  และผูตามที่ดี    
 
การพัฒนาดานวินัยนักศึกษา  
 การดําเนินการดานวินัยนักศึกษา สวนใหญจะใชระเบียบและรูปแบบการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย โดย
ประสานความรวมมือระหวางกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ในสวนของคณะฯจะรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา และผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
 
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
 นอกจากการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาตางๆแลว คณะฯ ยังไดสงเสริมให
มีการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรมโดยอาศัยกลไกของภาควิชา  เพื่อเปนการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษาอีกดวย   
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ทุนการศึกษา 
 ทุนการศึกษาที่คณะฯจัดสรรใหทุนแกนักศึกษาประกอบดวย  ทุนการศึกษาสําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย 
ทุนการศึกษาสําหรับผูที่มีผลการเรียนดี และทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีปญหาขาดแคลนทุนทรัพย และ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี   คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อจัดสรรทุนการศึกษา  ทั้งจากเงินรายได  ดอกเบี้ยจากเงินกองทุน 
รวมทั้งที่ไดรับบริจาคจากเอกชน/มูลนิธิ   โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาและกลุมงานสนับสนุนวิชาการ
ของคณะฯ เปนผูดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑการพิจารณาทุน  โดยในปการศึกษา 2547 คณะฯ ไดจัดสรรทุนการศึกษา 
เปนจํานวน 2  ประเภท  คิดเปนจํานวนเงิน 1,435,000 บาท   [เอกสาร3.5(1)]  สําหรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษาเปนการ
ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนักศึกษา 
 
การแนะแนวอาชีพ 
    ในดานการแนะแนวอาชีพ คณะฯ ไดมีการใหความรูเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรใหนักศึกษาทราบเปนระยะ ๆ ต้ังแตวัน
ปฐมนิเทศ [เอกสาร3.8(1)] เมื่อนักศึกษาเริ่มเขามาศึกษาในชั้นปที่ 1 และเมื่อสิ้นปที่ 1 ก็จัดใหมีแนะแนวการเลือกสาขาวิชา 
[เอกสาร 3.8 (2)] ซึ่งจะเปนการเนนวาวิศวกรแตละสาขาวิชาชีพจะทํางานอะไรไดบาง และคณะฯ ไดจัดทําคูมือเตรียมตัว
สําหรับการหางานมอบใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ  [เอกสาร 3.8(3)]  นอกจากนี้ในแตละภาควิชายัง
อาจจะมีการจัดการแนะแนวอาชีพ และเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมจากที่คณะฯ 
ดําเนินการอีกดวย 
 
การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา 
 คณะฯไดจัดใหมีการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา โดยใชกลไกของระบบอาจารยที่ปรึกษาและมีโครงการที่
จะจัดใหมีนักจิตวิทยาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่มีปญหา   
 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก 
   ในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะฯ ไดใชงบประมาณไปในปงบประมาณ 2548 รวมท้ังสิ้น
1,729,221 บาท [เอกสาร 3.4(1)]  โดยมีกิจกรรม / โครงการดานกิจกรรมนักศึกษาจํานวน 62 โครงการ  สูงกวาปการศึกษา 
2546  และคิดเปนสัดสวนจํานวนกิจกรรม/โครงการ  : จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  1: 35.15                  

 
จุดออน 

1.      ยังมีระบบและกลไกดําเนินการดานการเรียนการสอนบางประการที่ยังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการ
แลวแตยังไมมีประสิทธิภาพ เชน การประเมินหลักสูตร เปนตน 

2. สัมฤทธิผลของการผลิตบัณฑิตยังอยูในระดับคอนขางต่ํา  (ประมาณ 50 %) 
3. บัณฑิตยังมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา 
4. ยังไมมีหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 
5. หลักสูตรระดับปริญญาเอกยังมีนอย ( 2 หลักสูตร) 
6. มีนักศึกษาขอทบทวนการตรวจขอสอบและแกไขระดับขั้นเพิ่มมากขึ้น   
7. นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบกิจกรรมดานการใหคําปรึกษามากนัก/ยังไมมีการดําเนินการเชิงรุก 
8. นักศึกษายังมีความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระและการเปนผูประกอบการนอย 
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จุดแข็ง 
         1.     คณะฯ มีความพรอมดานบุคลากรคอนขางสูงสําหรับการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร 

 2.     มีการกําหนดแผนกลยุทธ ตัวช้ีวัดหลัก และดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด 
.        3.     มีระบบการรณรงคดานการแตงกายใหสุภาพที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

 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 

         5.     คณะฯและมหาวิทยาลัยสงเสริมและผลักดันใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยกําหนดไวใน 
KPIs  ของคณะฯทําใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 
 
ภาวะคุกคาม 
                1.   สถาบันการศึกษาอื่นที่มีความไดเปรียบในดานตําแหนงที่ต้ังมีเพิ่มขึ้น ทําใหคณะฯ ไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ
ลดลง 
                2.   มหาวิทยาลัยมีที่ต้ังหางไกลจากศูนยกลาง การบริหาร และการคาของประเทศ ทําใหเปนอุปสรรคในการ เขา
รวมกิจกรรมแขงขันตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสวนกลาง 
 3.   การแขงขันการรับเขาของสถาบันการศึกษา ทั้งเอกชน และสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทําใหเกิดการแขงขัน
รุนแรงยิ่งขึ้น 
 
กลยุทธ/แผนพัฒนา  
 จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตน พบวาการดําเนินงานดานการเรียนการสอนมีความเสี่ยงที่จะตองดําเนินการ
ปองกันและปรับปรุง ในปการศึกษา 2548 ดังนี้ 

1.   เพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
                      1.1    จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ เชน มีการสอนหรืออบรมเปนพิเศษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 
                      1.2    สงเสริมใหใชเอกสารเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
                      1.3    จัดใหผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศมาชวยสอน  
                      1.4    สงเสริมใหมีการฝกงานในตางประเทศและสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ 

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

3.   การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
                      3.1   ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา 
                      3.2   เผยแพรขอมูลคณะฯ และประชาสัมพันธเชิงรุก 
                      3.3   ปรับปรุง web site ของคณะฯ ใหมีขอมูลที่เปนประโยชน 
                      3.4   การใชกลไกเชิงรุกมาชวยในการจูงใจใหนักศึกษาเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตรมากขึ้น 

4.    สรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมภายในคณะฯ เพิ่มขึ้น 
5.    สรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เชน การจัดทําสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรม  เพื่อ

รวบรวมออกเปนประกาศนียบัตรดานกิจกรรม  เมื่อสําเร็จการศึกษา 
6.    จัดการแนะแนวอาชีพที่มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้นและเพิ่มชองทางใหนักศึกษาไดเรียนรูในการเปน

ผูประกอบการมากยิ่งขึ้น 
 
ผลงาน/ผลการดําเนนิงานเดน 
 1.     มีตนแบบระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอนนักศึกษา 
 2.     ระบบการผลักดันและสงเสริมใหนักศึกษาใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของคณะฯมากขึ้น  เชน 
กิจกรรมดานกีฬา  กิจกรรมในวันลอยกระทง   วันมหิดล    กิจกรรม มอ. วิชาการ  กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ 
 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 
 ไมมี 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงาน         
สรางสรรค 

ตัวบงชี้ 
4.1  จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร
 ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ* 

คณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ 
        วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 < 0.25   =   1   คะแนน 
         0.25-0.49    =   2   คะแนน 
         0.50-0.75    =   3   คะแนน 
         0.76-1.00     =   4   คะแนน 

> 1.00             =  5   คะแนน 

 
 
 

0.019:1 
(3:159) 

 
 
 

0.366:1 
(52:142) 

 
 
 

0.799:1 
(135.5:169.5) 

 
 
 

ดีมาก 
(4) 

 

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

0.02:1 
      (2.65:169.5) 

  

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

0.03:1 
     (4.6:169.5) 

  

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

0.41:1 
     (70:169.5) 

  

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

0.33:1 
      (56:169.5) 

  

 5) เผยแพรลักษณะอื่น* N.A. - 0.006:1 
       (1:169.5) 

  

      6)    ผลงานสรางสรรค N.A. - 0.007:1 
    (1.25:169.5) 

  

 7)  สัดสวนการตีพิมพในวารสารนานาชาติตอ
 อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก* 

N.A. 0.072:1 
(5:68) 

0.034:1 
       (2.65:78) 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

4.2 ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน / ไดรับ
รางวัล / จดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ* 
 คณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ 

         วิทยาศาสตรสุขภาพ 
   < 0.38   =   1   คะแนน 
           0.38-0.50     =   2   คะแนน 
           0.51-0.65     =   3   คะแนน 
           0.66-0.75     =   4   คะแนน 

  > 0.75          =    5   คะแนน 

0.40:1 
(65:159) 

0.51:1 
(73:142) 
อาจารย

ปฏิบัติงาน 
0.33:1 

     (47:142) 
 

0.44:1 
     (74:169.5) 
จํานวนอาจารย

ทั้งหมด 
0.33:1 

     (56:169.5) 
 

    พอใช 
       (2) 
 
  
      

   
      ครั้ง 
 
     
     เรื่อง 

1)  งานวิจัยที่นําไปใชในงานวิจัยอื่น (ไดรับการ 
      อางอิง) 

- 29 
 

1   

         2) งานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน - 27 
 

56 
 

  

3)  งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในภาคเอกชน 2 8 
  

            7   
  

   4) งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในภาครัฐ 
              (งานวิจัยที่ที่นําไปใชพัฒนาประเทศ หรือการ 
              พัฒนาภูมิปญญาชาวบาน) 

2 3            5   

   5)  จํานวนสิทธิบัตร - 1 1   
   6)  ไดรับรางวัล - 5 4   
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอ
อาจารยประจําทุกระดับ* 
ลดลง  > 5%ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 

 ลดลง >2.5-5% ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
 + 2.5% ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >2.5-5% ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
        เพิ่มขึ้น  >5% ของปที่ผานมา         =   5   คะแนน 

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

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

142) 
 

226,306.82:1 
(38,359,005.45 

: 169.5) 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

        1)   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
              (จากตางประเทศ)  ตออาจารยประจําทุกระดับ 

- - -   

        2)   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
              (จากในประเทศ) ตออาจารยประจําทุกระดับ 

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

100,627.9 : 1 
(14,289,162.11 : 42) 

226,306.82:1 
(38,359,005.45 

: 169.5) 

  

        3)   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
              (จากตางประเทศ)  ตออาจารย ป.เอก 

- - -   

       4)   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
              (จากในประเทศ) ตออาจารย ป.เอก 

N.A. 180,345.96 :1 
(12,263,525.44 : 68) 

483,319.9:1 
(37,698,952.12 

: 78) 

  

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตอ 
อาจารยประจําทุกระดับ* 

         ลดลง  > 5%ของปที่ผานมา   =   1   คะแนน 
    ลดลง >2.5-5% ของปที่ผานมา   =   2   คะแนน 
    + 2.5% ของปที่ผานมา   =   3   คะแนน 
   เพิ่มขึ้น >2.5-5% ของปที่ผานมา   =   4   คะแนน 
          เพิ่มขึ้น  >5% ของปที่ผานมา   =   5   คะแนน 

1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน
ตอ อาจารยประจําทุกระดับ 

        

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

 
 
 
 
 

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

 

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

 
 
 

 
37,230.49:1 

(5,286,729.15::142) 
 

46,986.71:1 
(7,964,247.41: 

169.5) 
 
 
  

 
 

46,986.71:1 
(7,964,247.41: 

169.5) 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

2)   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน   
              ตอ อาจารย ป.เอก  

N.A.* N.A.* 93,867.92:1 
(7,321,697.41: 

78) 

 * ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี้ 

4.5 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตออาจารยประจําทุกระดับ 

N.A.* N.A.* 59.59 
(101:169.5) 

 * ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี้ 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 4    ดี 
(4) 
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ปการศึกษา องคประกอบ 

2545 2546 2547 
หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
4.1  การบริหารงานวิจัย 

(1)  มีนโยบาย ทิศทางและแผนงานดานการวิจัยที่    
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 

 (2) กํากับและบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมาย
  ตามนโยบายและแผนฯ 

0.6 0.8 1.0  

(3)  ประเมินผลการบริหารงานวิจัยทุกป 0.8 0.8 1.0  
 (4)  นําผลการประเมินมาพัฒนาการบริหาร       

 การวิจัย 
0.6 0.8 1.0  

 (5)  อาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
  นโยบาย ทิศทางและแผนงานดานวิจัย 

0.6 0.8 1.0  

รวม 3.6 4.2 5.0  
4.2  ผลการวิจัย 

(1) มีแผนและระบบการนําผลการวิจัยไปเผยแพร
และใชประโยชนหรือสิทธิประโยชนตาม 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

 
0.6 

 
0.8 

 
1.0 

 

 

(2) ดําเนินการเผยแพรและใชประโยชน
ผลงานวิจัยตามแผนและระบบที่กําหนด 

0.6 0.8 0.8  

(3) ประเมินการเผยแพรและใชผลงานวิจัยทุกป 0.6 0.6 0.8  
(4) นําผลการประเมินฯมาพัฒนางานวิจัยใน

อนาคต 
0.6 0.6 0.8  

(5) ผูวิจัยและผูใชประโยชนมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนและระบบการใชประโยชน
ผลงานวิจัย 

0.4 0.6 1.0  

รวม 2.8 3.4 4.4  
สรุปผลการประเมินตนเอง  องคประกอบท่ี 4 3.2 3.8 4.7  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 

-      การสนับสนุนทุนพัฒนาทีมวิจัย ประชุมติดตามผลการดําเนินงานของทีมวิจัย สรางบรรยากาศการวิจัยใน
คณะฯ  [เอกสาร4.1(3)] 

-      การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ  เชน  ประเภททั่วไป  พัฒนานักวิจัย  สิ่งประดิษฐ วิจัยสถาบัน 
โครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน  [เอกสาร4.1(4)] 

-      การปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงานวิจัยใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น  [เอกสาร4.1(5)] 
-  การเนนการวิจัยที่จะสนับสนุนการแกปญหาทั้งในดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เชน การวิจัยดานพลังงาน

ทดแทน 
-      การสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง  [เอกสาร4.1(6)] 
-      การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยของคณะใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส  [เอกสาร4.1(7)] 
-     ระบบการจูงใจในการทําวิจัย ประกอบดวย คาตอบแทนนักวิจัย (ตามประกาศทุน)  รางวัลผลงานทางวิชาการ  

และ ประกาศเกียรติคุณ  คือ  1)  ประเภททีมวิจัยเดน  2)  ประเภททุนวิจัยสูงสุด   3)  ประเภทนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ
เผยแพรสูงสุด   4) ภาควิชาดีเดนดานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  [เอกสาร4.1(8)] 
 
จุดออน 

1.    การประชาสัมพันธงานวิจัยของคณะฯยังไมเปนระบบ 
2.    ขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
3.    งานวิจัยที่เดนเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติยังมีนอย 
4.    ภาระงานสอนของนักวิจัยที่มีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาทีมวิจัยไมสามารถดําเนินการไดตามเปาประสงค 
5.    ผูใชประโยชนมีสวนรวมในการกําหนดแผนและระบบการใชประโยชนจากผลงานวิจัยคอนขางนอย 
6.    การใชประโยชนจากงานวิจัยยังไมมีระบบแบบแผนที่แนนอน 
7.    อาจารยมีภารกิจหลายดาน เชน การสอน การบริหาร การบริการวิชาการ ทําใหมีเวลาทําวิจัยนอย และ 

ขาดความตอเนื่อง 
 
จุดแข็ง 

1.   คณะฯมีทุนสนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัย ทําใหเกิดการรวมตัวของนักวิจัยอยางเปนรูปธรรมและรวมกันทํางาน 
เปนทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละทีมและบรรลุเปาหมายของคณะฯในภาพรวม 

2.   มีการต้ังงบประมาณเงินรายได เพื่อจัดสรรเปนทุนสนับสนุนการวิจัยเปนประจําทุกป 
3.   มีระบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เชน เงินรางวัลตีพิมพผลงานทางวิชาการ ทุนคาเลาเรียน ทุนศิษยกนกุฎิ ทุน

ผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนทุนอื่นๆ รวมกับมหาวิทยาลัย  เชน ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร และทุน
เชิญอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษารวม  การสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 

4.   จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสัดสวนมากขึ้น คณาจารยเหลานี้มีความกระตือรือรนที่จะทํา
การวิจัย 

5.   มีบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมากขึ้น ซึ่งมีศักยภาพในการเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ สามารถใหคําแนะนําในการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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6.   คณะฯมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทางในคณะ 
 
โอกาส 

1.  คณะวิศวกรรมศาสตร ต้ังอยูในทําเลที่ใกลกับแหลงขอมูล และที่มาของโจทยวิจัย เชน ปาพรุ ปาชายเลน  
สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน ทะเลสาบสงขลา และยังใกลทะเลทั้ง 2 ดาน คือ ฝงอันดามันและฝงอาวไทย ตลอดจนมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายในพื้นที่ ซึ่งคณะฯสามารถตั้งโจทยวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนได 

2.  คณะวิศวกรรมศาสตรมีบุคคลากรที่มีศักยภาพ  และมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่รองรับงานวิจัยได 
 
ภาวะคุกคาม 

1.   การแขงขันการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสูงขึ้นทําใหขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
2.   การแขงขันการวิจัยเพื่อความเปนเลิศในหัวขอที่เกี่ยวกับยางพารา ปาลมน้ํามัน พลังงานทดแทน มีสูงขึ้น 

 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 

1. สนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง ใน 4 สาขา ประกอบดวย 
• สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 
• สถานวิจัยเครือขาย 
• สถานวิจัยดานวัสดุวิศวกรรม 
• สถานวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน 

2.   สรางทีมวิจัยใหมอยางตอเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัยเดิมใหสามารถพัฒนาไปเปนสถานวิจัย 
เฉพาะทางได 

3.   สรางบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ เชน จัดบรรยายพิเศษ จัดการประชุมแนะนําแหลงทุนวิจัย และวิธีเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เปนตน 

4.  สรางเครือขายวิจัยกับอุตสาหกรรม  SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยจัดทําทุนโครงการวิจัยรวมคณะ
วิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน 

5.   สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง  โดยการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
เขารวมประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

6.   จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณะสูสาธารณชน 
7.   เปดสอนในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดมาซึ่งผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
8.   จัดสรรเงินกองทุนวิจัย เพื่อจัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการทําวิจัยของนักวิจัยในคณะฯ 
9.   จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อหาผูชวยวิจัยใหกับนักวิจัย โดยใหทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 

 
โครงการ/งานวิจัยเดน 
 1.    Hazardous Pollutant Research Group (HPRG) 
 2.    กลุมวิจัยนําวัสดุกลับมาใชใหม 
 3.    กลุมวิจัยดานวัสดุเซรามิกสและวัสดุผสม 
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 4.   งานวิจัยดานไบโอดีเซล 
 
ผลงาน/ผลการดําเนินงานเดน 
 1.    ระบบการจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น   
 2.    ระบบการบริหารกลุมวิจัย 
 3.    การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯใหเปน
ระบบอิเลคทรอนิกส 
 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 
 ระบบการบริหารกลุมวิจัย 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ 
5.1  จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําทุก
ระดับ* 
       ลดลง> 0.2 ของปที่ผานมา = 1 คะแนน 
 ลดลง>0.1-0.2  ของปที่ผานมา = 2 คะแนน 
 + 0.1 ของปที่ผานมา = 3 คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >0.1-0.2  ของปที่ผานมา = 4 คะแนน 
         เพิ่มขึ้น >0.2 ของปที่ผานมา            = 5 คะแนน 

 
 

 
  3.90:10 
(62:159) 

N.A. 

 
 

 
0.15:1 

(21:142) 
0.27:1 

    (39:142) 

 
 

 
       0.20:1 

(34:169.5) 
0.28:1 

(47:169.5) 
 
 
 
 

 
 
 
ดี 

 (3) 

 
 
 

คน 
 

คร้ัง 
 
 

1) เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานใน
สาขาที่เช่ียวชาญหรือเกี่ยวของตออาจารย
ประจําทุกระดับ 

 

0.69:10 
(11:159) 

N.A. 

2.89:10 
(41:142) 

N.A. 

1.30:10  (คน) 
(22:169.5) 

2.01:10  (ครั้ง) 
(34:169.5) 

  

2) เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานในการ
จัดประชุม สัมมนาทางวิชาการตออาจารย
ประจําทุกระดับ 

1.70:10 
(27:159) 

0.14:10 
(2:142) 

0.35:10 
(6:169.5) 

 

  

3) เปนที่ปรึกษาโครงการตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

0.38:10 
(6:159) 

0.07:10 
(1:142) 

0.06:10 
(1:169.5) 

  

4) เปนที่ปรึกษากรรมการตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

N.A. 0.14:10 
(2:142) 

0.12:10  
(2:169.5) 

  

5) เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

0.75:10 
(12:159) 

0.42:10 
(6:142) 

0.06:10 
(1:169.5) 

  

6) เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธตออาจารย
ประจําทุกระดับ 

 

0.38:10 
(6:159) 

N.A. 

0.21:10 
(3:142) 

N.A. 

0.12:10  
(2:169.5) 
0.18:10  

(3:169.5) 
 

 
 

 คน 
 

คร้ัง 
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ปการศึกษา  
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

5.2 การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ เปนผูสอนเสริมและ    
ผูอานผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ** 

         ลดลง> 0.2 ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 
 ลดลง>0.1-0.2  ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
 + 0.1 ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >0.1-0.2  ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
      เพิ่มขึ้น >0.2 ของปที่ผานมา            =   5   คะแนน 

5.84:10 
(93:159) 

4.20:1 
(596:142) 

 

     4.77:1 
(809:169.5) 

 

ดีเย่ียม 
(5) 

   คร้ัง 
 

     1)  เปนวิทยากรตออาจารยประจําทุกระดับ 1.76:10 
(28:159) 

2.32:10 
(33:142) 

1.36:10(คน) 
 2.54:10 (ครั้ง) 

  

      2)  เปนอาจารยพิเศษตออาจารยประจําทุกระดับ 0.94:10 
(15:159) 

1.62:10 
(23:142) 

1:10  (คน) 
1.59:10 (ครั้ง) 

  

      3) เปนผูสอนเสริมตออาจารยประจําทุกระดับ N.A. 22.042:10 
(313:142) 

1.3:10  (คน) 
30.5:10 (ครั้ง) 

  

    4)  เปนผูอานผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุก   
ระดับ 

3.14:10 
50:159) 

15.99:10 
(227:142) 

4.54:10  (คน) 
13.1.:10 (ครั้ง) 

  

5.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน* 

         ลดลง> 2% ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 
         ลดลง>1-2%  ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
         + 1% ของปทีผ่านมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >1-2%  ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
       เพิ่มขึ้น >2% ของปที่ผานมา            =   5   คะแนน 

2,099 2,3 19 2,005 ปรับปรุง 
       (1) 

 

       1)  การวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และ    
   ตรวจซอม 

2,000 1,773 1,499   

       2) การใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 22 476 272   

       3)  การจัดฝกอบรม สัมมนา ประชุม และประชุม         
เชิงปฏิบัติการ 

             3.1  การจัดฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ 
                    ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ใหเปลา) 

25 
 

15 

13 
 

1 
 

18 
 
         3 

  

3.2 การจัดฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

                  (เก็บคาลงทะเบียน) 

10 12 12   

         3.3  การจัดประชุมวิชาการประจําป  ประชุม   
                วิชาการนานาชาติ  ประชุมทางวิชาการ 
                (เก็บคาลงทะเบียน) 

- - 3   
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
 2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

      4)  การใหบริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 

13 21 26   

      5)  การใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจาก
หนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง 

- - -   

      6)  การศึกษา  วิจัย  สํารวจ  การวางแผน  การจัดการ 17 6 13   
      7)  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษา

ผลกระทบของสิ่งแวดลอม 
1 1 5   

      8)  การวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 6 12 16   
      9)  บริการอื่น ๆ 11 17 156   
5.4   จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม /          
        โครงการบริการวิชาการ** 
         ลดลง> 2% ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 
 ลดลง>1-2%  ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
 + 1% ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >1-2%  ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
       เพิ่มขึ้น >2% ของปที่ผานมา            =   5   คะแนน 

5,368,411 9,911,654.15 8,507,893.74 ปรับปรุง 
(1) 

 

5.5 จํานวนเงินที่ใชสําหรับการบริการวิชาการแก
ผูดอยโอกาสตองบดําเนินการดานบริการวิชาการ
ท้ังหมด**     

         ลดลง> 2% ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 
 ลดลง>1-2%  ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
 + 1% ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >1-2%  ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
         เพิ่มขึ้น >2% ของปที่ผานมา            =   5   คะแนน  

- 0.34:1 
(80,800: 
240,000) 

0.73 :1 
(225,993:310,000) 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

5.6 มีแหลงกิจกรรมบริการ สําหรับการเรียนรูแก 
        ชุมชน**      

- - 2   

5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการ** 
        <50%   =   1   คะแนน 
          >50-60%     =   2   คะแนน 
          >60-70%     =   3   คะแนน 
          >70-80%    =   4   คะแนน 
         >80%               =   5   คะแนน  

83.00 82.78 81.74 ดีเย่ียม 
(5) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 5    ดี 
(3.33) 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 5  บริการวิชาการแกสังคม     
(1)  มีนโยบาย และแผนงานดานบริการวิชาการแกสังคม

ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
วัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

0.8 0.8 1.0  

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.8 0.8 0.8  
(3)  ประเมินผลการบริการวิชาการทุกโครงการและ/หรือ
 ทุกกิจกรรม 

0.8 0.4 0.8  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริการวิชาการ 0.8 0.8 1.0  
(5)  ผูรับบริการมีสวนรวมกําหนดนโยบายและแผน

บริการวิชาการแกสังคม  รวมทั้งการประเมินการ
บริการวิชาการแกสังคม 

0.8 0.8 0.8  

รวม  4.0 3.6 4.4  
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 4.0 3.6 4.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6-36 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

 รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
  
 นโยบายและทิศทาง 
 คณะฯไดปรับทิศทางการบริการวิชาการในปการศึกษา 2547 ในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
เนื่องจากปริมาณงานดานบริการวิชาการลดลงกวาปการศึกษา 2546  โดยการปรึกษาและหาแนวทางรวมกันระหวาง
ภาควิชาและคณะ  โดยเนนโครงการบริการวิชาการที่มีความตอเนื่องและสอดคลองกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี เชน 
โครงการ ITAP เปนตน  การสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไปอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรูและความชํานาญเฉพาะ
ทาง 
 
แผนการ เปาหมายและการดําเนินการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร   มีแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการที่เดนชัด  [เอกสาร 5(1)]  โดยครอบคลุมการ
ประชาสัมพันธ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการวิชาการ การปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุนการ
บริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การจัดทําโครงการบริการวิชาการทั้งในสวนของภาควิชา/หนวยงานและคณะ การ
อบรมสัมมนา การใหคําปรึกษาแนะนําแกสังคมและชุมชน และการขยายผลงานบริการวิชาการสูการวิจัยและการเรียนการ
สอน  รวมทั้งการสรางและพัฒนาเครือขายดานบริการวิชาการ โดยยึดเปาหมายตามแผนกลยุทธ   ซึ่งประกอบดวย รายได
จากงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา  60  ลานบาท  รายไดสุทธิจากงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา 11 ลานบาท  มีแหลงทุน
สนับสนุนงานบริการวิชาการจากภายนอกมากขึ้นไมนอยกวา  5  แหลงทุน  และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา  5  โครงการ [เอกสาร 5(2)]     
 
ผลการดําเนินงาน    
  1.  คณะฯ มีการดําเนินการงานตามแผน สวนใหญสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  ที่ตํ่ากวาเปาหมายมีเพียง
รายไดสุทธิจากงานบริการวิชาการ ที่ทําไดเพียง 8.5 ลานบาท  ลดลงกวาเดิม  22.73  %   
              2.   มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเฉพาะทางดาน KM และ Mind Map 
 3.   การประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะฯโดยการจัดทําเอกสารการใหบริการแกลูกคา(ปฏิทิน
ประจําป) จํานวน 2,000 ฉบับ  เพื่อแจกใหกับบุคลากรของคณะฯ  ลูกคาในอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน  เปนตน  
รวมทั้งการขึ้นปายประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะฯ หนาคณะวิศวกรรมศาสตรและหนามหาวิทยาลัย 
                 4.   การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  พบวามีความพึงพอใจในระดับรอยละ 81.74 
   5.   การจัดทําโครงการบริการวิชาการ   โดยโครงการเดนที่สําคัญ ในปการศึกษา 2547 ประกอบดวย 

  5.1   โครงการสํารวจและออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานบางใบไมถึงบานสระบัว 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  5.2   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอาวุโส 
  5.3   โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงสภาพการจราจรและความปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุงสง 
  5.4   โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดพัฒนาบึงขุนทะเล  อําเภอเมือง จังหวัด

สุราษฏรธานี 
  5.5   โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
  5.6   โครงการศึกษาและออกแบบรวมติดตั้งโปรแกรมระบบคาดการณน้ําหลากและเตือนการเกิดอุทกภัย 
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  5.7    โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง 
  5.8    โครงการผลิตเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
  5.9    โครงการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้ง ผลิต และทดสอบน้ํามันไบโอดีเซล 
  5.10  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการนํารองตามกรอบแผนยุทธศาสตรพลังงานจังหวัดสงขลา 
  5.11  โครงการศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (จังหวัดพัทลุง สตูล และตรัง) 
  5.12  โครงการที่ปรึกษาเพื่อเผยแพรตนแบบการผลิตและใชไบโอดีเซลขนาดเล็กในชุมชน 
  5.13  โครงการศึกษาเพื่อกําหนดการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม (Great Blet Area) 
  5.14  โครงการพัฒนาระบบซอฟทแวร GIS 
  5.15  โครงการพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
  5.16  โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
  5.17  โครงการอุดหนุนการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
  5.18  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (รุนที่ 9) 
  5.19  โครงการศึกษาวิจัยความเปนไปไดของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกร/โคเนื้อ 

               6.   มีการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนแบบใหเปลา โดยการใหความชวยเหลือผูประสพภัยสึนามิ ที่
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและสตูล โดยการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรมรวมกับสภาวิศวกร ดานคุณภาพน้ํา และ
อื่นๆ  นอกจากนี้คณะยังไดอนุมัติโครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบานเนินมวง โดยใหความชวยเหลือดานการจัดการ จน
ไดรับรางวัลของหมอมหลวงงามจิตร บุรฉัตร ซึ่งเปนรางวัลระดับประเทศ 
                           
จุดออน 
 1.   การประชาสัมพันธลักษณะและความเชี่ยวชาญของงานบริการวิชาการ  ผลงาน และขอมูลดานบริการยังนอย  
ทําใหผูรับบริการไมทราบขอมูลและลักษณะงานที่คณะดําเนินการ รวมทั้งทําใหผูที่เกี่ยวของและผูที่ทําหนาที่บริการ
วิชาการ ไมทราบขอมูล และขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหเกิดความไมสะดวก และเขาใจไมตรงกันได 
 2.   ยังไมมีการดําเนินการการบริการเชิงรุกที่เปนรูปธรรมเทาที่ควร  โดยเฉพาะการเจาะกลุมเปาหมาย 
 3.   งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับผูดอยโอกาสมีนอย  
 4.   ระบบการบริหารงานบุคคลของหนวยงานสนับสนุนบริการวิชาการยังไมจูงใจพอ  ทําใหมีอัตราการออกจาก
งานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพนักงานที่มีประสบการณและชํานาญงาน ซึ่งจะเปนผลเสียตอการบริหารงานบริการวิชาการใน
อนาคต 

5.   งานบริการวิชาการสวนใหญยังขึ้นอยูกับตัวบุคคล ทั้งในลักษณะของที่ปรึกษา และผูบริหารคณะฯ มาก
เกินไป 

6.   ยังขาดการเชื่อมโยงองคความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน 
 7.   แนวทางดําเนินการในการตัดสินใจใหหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบในการจัดทําโครงการยังไมชัดเจน
เพียงพอ ทําใหผูที่เกี่ยวของมีความยุงยากและลําบากใจในการตัดสินใจ 
 
จุดแข็ง 
    1.   เนื่องจากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันมากอนหนานี้แลว   จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางให
ดําเนินโครงการตอเนื่องมาเรื่อย ๆ  
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2.   มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และ มีเครื่องมืออุปกรณที่มีคุณภาพในการใหบริการ
วิชาการ 
  3.   มีหนวยงานฝายบริการวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบงานดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ รวมท้ังมีศูนยวิศวกรรม
พลังงานที่รับงานบริการวิชาการดานพลังงานทั้งหมด 

4.   มีบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงาน ชวยสนับสนุนรองรบังานดังกลาว 
5.   บุคลากรฝายบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุทิศตนใหกับ

งานอยางเต็มที่ 
 
โอกาส 

1.   นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ที่ชัดเจนทําให
สามารถดําเนินการโครงการตาง ๆ  ที่เปนโครงการขนาดใหญๆ ได 

2.   สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมที่จะดีขึ้น   ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น  พรอม
ที่จะรับการสนับสนุนดานบริการวิชาการใหคําแนะนําปรึกษา  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

3.   เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของภาคใต   จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากลูกคาจึงทําใหไม
คอยมีคูแขงในระดับเดียวกัน 
  
ภาวะคุกคาม 

1.   มีหนวยงานเอกชน/บุคคลที่ใหความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูง 
2.  นโยบายและแนวทางสนับสนุนจากรัฐบาลที่เช่ือมโยงและเกี่ยวของกับงานบริการวิชาการในบางสาขาลดลง 

เชน โครงการใหการชวยเหลือการประหยัดพลังงานแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
         3.  บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ใหความสนใจงานดานบริการวิชาการนอยลง สวน
หนึ่งเนื่องจากภารกิจที่รับผิดชอบมีมาก และอีกสวนหนึ่งมาจากผลที่ไดรับจากงานบริการวิชาการไมจูงใจเพียงพอ 
โดยเฉพาะผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีลักษณะของการวิเคราะหวิจัย ยังไมสามารถนําไปเปนผลงานทาง
วิชาการได 
 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 

จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานบริการวิชาการ พบวาการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีรายการความ
เสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  5   รายการ คือ 

1.   การประชาสัมพันธและใหขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ 
  -   การพัฒนาและปรับปรุงweb site งานบริการวิชาการ 
  -   การจัดทําเอกสารแนะนํางานบริการวิชาการ เพื่อเผยแพรการดําเนินงาน ลักษณะงานและความ
เช่ียวชาญของที่ปรึกษา รวมทั้งบริการตางๆที่คณะมีอยู 

2.   การดําเนินการบริการวิชาการเชิงรุกในสวนของโครงการ 
  -   การสรางเครือขายภายในใหกับสถาบัน/หนวยงานที่มีลักษณะงานบริการวิชาการ 
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  -   การจัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานหลักของประเทศ โดยมี
เปาหมายที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 3.   การจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาเพิ่มมากขึ้น 
  -   การกําหนดใหฝายบริการวิชาการจัดทําและรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาภายใต
งบประมาณที่คณะฯสนับสนุนประจําป 
                         -   การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนแบบใหเปลาใหแกกลุมแมบานและวิสาหกิจ
ชุมชน แบบครบวงจร  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและแหลงสนับสนุนอื่นๆ 

4.   การกําหนดแนวทางและการดําเนินการผลักดันใหมีการนําผลงานทางบริการวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการ
เพื่อการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในระดับคณะฯ 
            5.   การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบรหิารบุคคลฝายบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
  -   การปรับปรุงลักษณะการจางและอัตราเงินเดือน โครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากรที่
เหมาะสม 
  -   การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลนับตั้งแตการรับเขา การปฐมนิเทศ การสอนงาน การ
ประเมินผล และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อใหบุคลากรของฝายบริการวิชาการ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
   
ผลงาน/ผลการดําเนินงานเดน 
 1.  เทคนิคการหาลูกคา 
 2.  รูปแบบการสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย เชน โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทรัพยสินทางปญญา ที่มีการนําบุคลากรจากสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฯลฯ  มาเขารวมในการ
ดําเนินโครงการ 
 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 
 เทคนิคการหาลูกคา 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 
2547* 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 
6.1 จํานวนกิจกรรรมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม*  

 1.1) จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัด               
 1 -  5  โครงการ/กิจกรรม    =    1    คะแนน         
 6 - 10 โครงการ/กิจกรรม    =    2    คะแนน 

             11 – 15  โครงการ/กิจกรรม   =    3    คะแนน 
             16 - 20  โครงการ/กิจกรรม  =    4    คะแนน 
                 >20  โครงการ/กิจกรรม     =    5    คะแนน 
           1.2) จํานวนผูเขารวม 
  < 100 คน           =   1    คะแนน 
                > 100 - 200  คน            =   2   คะแนน 
                > 200 - 300  คน            =  3    คะแนน 
   > 300 - 400  คน           =   4    คะแนน 
    > 400  คน        =   5   คะแนน 

 
 

10 
10 

 
 
 

N.A. 

 
 

30 
30 

 
 
 

N.A. 

 
 

17 
17 

 
 
 

2,911 

 
 
 

 

     1) โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ   
          เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 
               1.1) จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัด    
               1.2) กิจกรรมที่สอดแทรกไวในกิจกรรมหลัก 
                       อื่นๆ 
               1.3)  จํานวนผูเขารวม 

N.A. 
 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 

7 
 
7 
- 
 

N.A. 

- 
 
- 
- 
 

- 

  

         2) โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ   
              เขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม               
               ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ 
               2.1)  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัด              
        2.2)   จํานวนผูเขารวม 

2 
 
 
2 

N.A. 

7 
 
 
7 

1,220 

5 
 
 

5 
1,350 

  

         3)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ 
               เขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 
               3.1)  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัด              
        3.2)   จํานวนผูเขารวม 

7 
 
7 

N.A. 

2 
 
2 

N.A. 

3 
 

3 
277 

  

        4)  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือ 
              คานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม  
              จริยธรรม 
              4.1)  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัด              
        4.2)   จํานวนผูเขารวม 

N.A. 
 
 

N.A. 
N.A. 

9 
 
 
9 

1,826 

8 
 
 

8 
1,262 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมายเหตุ 

     5) โครงการ/กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.1)   จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัดเอง 
5.2)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ 
5.3)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เขารวม(ไมได     

จัดเอง) 
5.4) จํานวนผูเขารวม 

1 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

 
N.A. 

5 
1 
- 
4 
 

86 

1 
1 
- 
- 
 

20 

  

     6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ 
 6.1)  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัดเอง 
 6.2)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ 
 6.3)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เขารวม(ไมได 
          จัดเอง) 

         6.4)   จํานวนผูเขารวม 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

  

6.2 จํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนาและสราง
มาตรฐานวัฒนธรรม* 
    1) จํานวนโครงการ / กิจกรรม 

      1 โครงการ/กิจกรรม       =  1  คะแนน 
                   2  โครงการ/กิจกรรม      =  2  คะแนน 
                  3  โครงการ/กิจกรรม      =  3  คะแนน 
                  4 โครงการ/กิจกรรม       =  4  คะแนน 

         >4 โครงการ/กิจกรรม    =  5  คะแนน 
       2) จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 
     <430  คน       =  1  คะแนน 
                 >430-450  คน   =  2  คะแนน 
                  >450-470  คน =  3  คะแนน 
                 >470-490  คน =  4  คะแนน 
                 >490คน                     =  5  คะแนน 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

1 
 

1 
 
 
 
 

20 
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                    ปการศึกษา  
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมินป 

2547* 

หมาย
เหตุ 

6.3  จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความเชื่อมโยงของ 
        วัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู** 

1)    จํานวนรายวิชาที่มีการสอดแทรกการเรียนรู
ผานกระบวนการหรือมิติทางวัฒนธรรม 

                    1    รายวิชา            =  1  คะแนน 
                    2    รายวิชา            =  2  คะแนน 
                    3    รายวิชา            =  3  คะแนน 
                    4    รายวิชา            =  4  คะแนน 
              >4 รายวิชา           =  5  คะแนน 
         2)    จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีเปาหมายตรงตาม 
      ตัวบงช้ีที่ 6.3 นี้ 
                  1    โครงการ/กิจกรรม        =  1  คะแนน 
                  2    โครงการ/กิจกรรม       =  2  คะแนน 
                  3    โครงการ/กิจกรรม       =  3  คะแนน 
                  4    โครงการ/กิจกรรม        =  4  คะแนน 
                  >4  โครงการ/กิจกรรม      =  5  คะแนน 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

  

6.4   จํานวนงานวิจัย และ งานสรางสรรคเพื่อ 
        การพัฒนางานทางดานวัฒนธรรม** 
           1 เร่ือง        =    1  คะแนน 
           2 เร่ือง        =    2  คะแนน 
   3 เร่ือง        =   3  คะแนน 
   4 เร่ือง        =   4  คะแนน 
           >4 เร่ือง      =  5  คะแนน 

- - -   

6.5  รอยละของคาใชจายที่ใชในการทํานุบํารุง 
        วัฒนธรรมตอคาใชจายทั้งหมด* 
          

N.A. 0.167 
(294,744.50 : 

176,120,510.38) 

0.23 
(493,626.45 : 
215,308,176.

27) 

  

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 6 รายงานแตไมตองประเมินตามเกณฑ 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547* 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
(1) มีนโยบาย และแผนงานดานทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น  
และวัฒนธรรมไทย 

 
0.6 

 
0.6 

 
1.0 

 

 (2)    ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบรรลุ  
 เปาหมายตามที่ระบุไวในแผน 

0.8 0.8 1.0  

 (3)   ประเมินผลการดําเนินงานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมทุกป 

0.6 0.4 0.6  

 (4)   นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

0.6 0.6 0.8  

 (5)  บุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติและ
 ประเมินการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

0.4         0.6 1.0  

รวม 3.0 3.0 4.4  
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 6 3.0 3.0 4.4  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
                     
นโยบายและแนวทาง 
 คณะฯไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรม ซึ่งเปนภารกิจที่คณะฯ
ไมไดดําเนินการมากนัก แตหากเทียบกับปการศึกษา  2546 แลวพบวา คณะฯไดมีความพยายามในการดําเนินการภารกิจ
ดานนี้อยางเห็นไดชัด นอกเหนอืจากการสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ โดยสวนหนึ่งเปนกิจกรรมที่สืบเนื่องและสวนหนึ่งเปนกิจกรรมใหม ดังนี้ 
                แนวทางและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนที่สืบเนื่อง 

1.  การตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม [เอกสาร6(1)]   
2.  การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมดนตรีไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
3.  การกําหนดใหมีการสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อใหนักศึกษาเปนคนดี  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมไทย 
4.  การจัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  (หองละหมาด) ในหนวยงานของคณะ 
5.  ใหการสนับสนุนชมรมดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมของนักศึกษาที่รับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร และชมรม  จํานวน   5  ชมรม คือ ชมรมกีฬา ชมรมพัฒนาสังคม ชมรมวิชาการ  ชมรมโรโบติกส  และ
ชมรมดนตรี 
 
 แนวทางและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2548 
            1.   การสนับสนุนและกําหนดใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทย สัปดาหละ 1 วัน  
 2.   การกําหนดใหมีการรวมกันทํากิจกรรมทางศาสนาอยางนอยปละครั้ง  ซึ่งไดมีการรวมกันทอดกฐินสามัคคี ที่
วัดโคกกลอย  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา  เสร็จสิ้นไปแลวในชวงเดือนตุลาคม  2548  [เอกสาร6(2)]  
                3.   การสนับสนุนเงินรายไดในการสั่งซื้อเครื่องดนตรีไทย และการหาสถานที่ฝกซอมใหกับชมรมดนตรีไทย 

4.   การสนับสนุนเงินรายไดในการสนับสนุนคาตอบแทนแกครูผูฝกสอนดนตรีไทย 
  
 กิจกรรมและการดําเนินการดานทํานุบํารุงวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2548  มีดังนี้  [เอกสาร6(3)]  
 1.   การไหวครูของนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 2.   การไหวครูของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 3.   การทําบุญประจําปเพื่อรําลึกถึงพระคุณของ  ศาสตราจารย ดร.สตางค     มงคลสุข     ผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 4.   กิจกรรมลอยกระทงรวมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 5.   หลอเทียนพรรษา รวมกับสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด 
 6.   การทอดกฐินประจําป ณ วัดโคกกลอย  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา  (ไดดําเนินการไปแลวในชวง
เดือนตุลาคม 2548) 
 7.   การจัดพานักศึกษาฝกงานตางชาติทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในกิจกรรมที่มีการดําเนินการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม โดยพิจารณาการมีสวน
รวมของผูที่เกี่ยวของเปนสําคัญ  ซึ่งพบวามีบุคลากรมารวมนอย     สวนระดับความพึงพอใจของผูเขารวมยังไมไดมีการ
ประเมินอยางเปนทางการ    อยางไรก็ตามจากการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ในหัวขอที่เกี่ยวกับการ
สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรมพบวาอยูในเกณฑดี   ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ที่
พบวานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีคุณลักษณะทางดานนี้คอนขางสูง 
 
จุดออน  

1.   คณะฯ มีลักษณะที่เปนสายวิชาชีพทางเทคโนโลยี  ทําใหกิจกรรมและภาระงานไมไดมีความเกี่ยวของ กับการ
ทํานุบํารุงวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่งมีผลทําใหมีการใหความสําคัญกับภารกิจดานนี้คอนขาง นอย 

2.   การเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมทั้งที่เปนนักศึกษาและบุคลากรโดยรวมยังนอยอยู 
3.   การรวมกลุมในลักษณะกลุม/ชมรมดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมยังมีนอย 

 
จุดแข็ง 

1.   มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่บุคลากรสามารถเขารวมไดมาก  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในภูมิภาค 
     2.   คณะฯ มีบุคลากรเปนจํานวนมาก และสวนใหญเปนคนทองถิ่น ทําใหงายและมีความเปนไปไดที่จะจัดใหมี
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.   การมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะของวัฒนธรรมภาคใต เชน หนังตะลุง มโนราห ลิเกปา  เปนตน 
และวัฒนธรรมทางศาสนา 
 
โอกาส 

ยังไมชัดเจน 
  
ภาวะคุกคาม 

ยังไมชัดเจน  
  
กลยุทธ/แผนพัฒนา 
          จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม พบวาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
วัฒนธรรม มีรายการความเสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  2   รายการ 
คือ 
   1.   การเชิญชวนและกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมให
เพิ่มขึ้น เชน การมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ  และการกําหนดใหเปนภาระงานที่บุคลากรทุกคน จะตอง
มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ตามที่คณะฯกําหนด อยางนอยคนละ  1  ครั้ง/คน/ป  
เปนตน   

2.   การสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรม/กลุมทางดานการทําบํารุงวัฒนธรรมทั้งในสวนของนักศึกษาและบุคลากร
เพิ่มขึ้น  



6-46 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 

ผลงาน/ผลการดําเนินงานเดน 
1.      การสนับสนุนและจัดตั้งชมรมดนตรีไทย 
2.     การจัดกิจกรรมการทอดกฐินรวมกันของบุคลากรของคณะฯ ซึ่งมีผูเขารวมมากพอสมควร (ซึ่งไดดําเนินการ

ไปแลวในชวงเดือนตุลาคม 2548) 
 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 
 ไมมี 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ   

คาใชจายทั้งหมด*  
         > 60%  =  1  คะแนน 
 >55-60%  =  2  คะแนน 
 >50-55%  =  3  คะแนน 
 >45-50%  =  4  คะแนน 
         < 45%          =   5  คะแนน 

 
 

51.17 
(69,313,174 
:135,468,104)

 
 

35.45 
62,433,427.80 

:176,120,510.38) 

 
      
       41.59 
(89,563,534.75 

:215,308,176.27) 
 

 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 
 
 

ป45,46ไม
รวมเงิน
ประจํา
ตําแหนง 
 

7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ
คาใชจายทั้งหมด*  

       > 30%     =  1  คะแนน 
 >25-30%    =  2  คะแนน 
 > 20-25%    =  3  คะแนน 
 >15-20%    =  4  คะแนน 
 < 15%             = 5   คะแนน  

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

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

       11.01 
(23,701, 495.25 

:215,308,176.27) 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

7.3  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรใน       
การบริหารจัดการ (Non-academic Staff)*  

8.1:1 
(1,329:164) 

12.15:1 
(1,495: 123) 

13.14:1 
(1,773.4:135) 

-  

7.4 รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ
สวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด * 

       เพิ่มขึ้น  > 5% ของปที่ผานมา = 1 คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >2.5-5%  ของปที่ผานมา = 2 คะแนน 
 + 2.5% ของปที่ผานมา = 3 คะแนน 
 ลดลง >2.5-5%  ของปที่ผานมา = 4 คะแนน 
         ลดลง >5 % ของปที่ผานมา            = 5 คะแนน 
 

ดําเนินการใน
ระดับ ม. 

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

 

       9.16 
  (19,732,455.75 

:215,308,176.27) 
 

ปรับปรุง 
(1) 

 

7.5 คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* 
       เพิ่มขึ้น  > 10% ของปที่ผานมา =  1  คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >5-10%  ของปที่ผานมา =  2  คะแนน 
 + 5% ของปที่ผานมา =  3  คะแนน 
 ลดลง >5-10%  ของปที่ผานมา =  4  คะแนน 
         ลดลง >10 % ของปที่ผานมา            =  5  คะแนน 
 
 
 
 
 

22,598:1 
(30,032,134 

: 1,329) 

17,059.65:1 
(25,504,180.54 

: 1,495) 

 13,368.42:1 
(23,707,559.63 

: 1,773.40) 
 

ดีเย่ียม 
(5) 
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ปการศึกษา 

                                 มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547* 
ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมาย
เหตุ 

7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด
* 

       ลดลง  > 5% ของปที่ผานมา = 1 คะแนน 
 ลดลง >2.5-5%  ของปที่ผานมา = 2 คะแนน 
 + 2.5% ของปที่ผานมา = 3 คะแนน 
 เพิ่มขึ้น  >2.5-5%  ของปที่ผานมา = 4 คะแนน 
         เพิ่มขึ้น  >5 % ของปที่ผานมา          = 5 คะแนน 

4.38 
 

-0.14 
(-243,490.69 : 

176,120,510.38) 

3.39 
(7,294,706.55: 

215,308,176.27) 

ดีมาก 
 (4) 

 

7.7 รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตอ
คาใชจายทั้งหมด** 

       1) กรณีรอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
    ของคณะ/หนวยงานงานมากกวารอยละของ    
     คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย
  ใหเทียบกับคาใชจายระดับมหาวิทยาลัย 
 ลดลง  > 20% ของปที่ผานมา = 1 คะแนน 
 ลดลง >10-20%  ของปที่ผานมา = 2 คะแนน 
 + 10% ของปที่ผานมา = 3 คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >10-20% ของปที่ผานมา = 4 คะแนน 
            เพิ่มขึ้น >20 % ของปที่ผานมา  = 5 คะแนน 
        2) กรณีรอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
  ของคณะ/หนวยงานงานนอยกวารอยละของ     
 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 
  ใหเทียบกับคาใชจายของคณะ/หนวยงานนั้น 
 ลดลง  > 20% ของปที่ผานมา =  1  คะแนน 
 ลดลง >10-20%  ของปที่ผานมา =   2  คะแนน 
 -10% หรือ + 20% ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น>20-40% ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
          เพิ่มขึ้น >40% ของปที่ผานมา          =    5   คะแนน 
 

        0.37 
(499,185 

: 135,468,104) 
 

          2.66  
(4,687,951.89 

: 176,120,510.38) 

3.93 
(8,471,387.02 : 
215,308,176.27) 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

มอ. 2.52 

  7.8  อัตราการลาออกของของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษา
 ระดับปริญญาเอกมาไมเกิน 5 ป** 
 > 50% =   1   คะแนน 
 40-49% =   2   คะแนน 
 30-39% =   3   คะแนน 
 20-29%     =   4   คะแนน 
         < 20%       =   5   คะแนน 

N.A.* N.A.* 0 
(0:38) 

ดีเย่ียม 
(5) 

 
 

*ไมมี
การ
ประเมิน
ตัวบงชีน้ี ้
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                    ปการศึกษา 

                               มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 
ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

 
หมาย
เหต ุ

7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัยในมหาวิทยาลัย** 
        > 300 คร้ัง =   1   คะแนน 
  251-300 คร้ัง =   2   คะแนน 
  201-250 คร้ัง =   3   คะแนน 
  151-200 คร้ัง =   4   คะแนน 
         < 150 คร้ัง   =   5    คะแนน 

- 7 3 ดีเย่ียม 
(5) 

 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 7    ดีมาก 
(4.38) 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547* 

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
การดําเนินงานไวเปนลายลักษณอักษร 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

1.0 
 
 

 

(2)   นําปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ            
วัตถุประสงค สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

0.8 0.8 1.0  

(3) ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตามรอบที่กําหนด 0.6          0.6 1.0  
(4) บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอ

วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยังไมถึง
รอบ 

ทบทวน 

0.8 1.0  

(5)   นําผลการทบทวนและขอคิดเห็นของบุคลากรตอ
วิสัยทัศน พันธกิจ  มาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน 
และพันธกิจ ทุกครั้ง 

ยังไมถึง
รอบ 

ทบทวน 

0.8 1.0  

รวม 4.0 4.0 5.0  
1.2  มีนโยบาย แผนการศึกษา และแผนงาน 
 (1)  มีนโยบาย และแผนงานครอบคลุมภารกิจ     

หลักสอดคลองกับ วัตถุประสงค และ วิสัยทัศน 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 

 (2)  บุคลากรรับรู ปฏิบัติ และ/หรือมสีวนรวมใน
   การกําหนดนโยบาย 

0.8 0.8 1.0  

 (3)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.8 0.8 0.8  
(4)   ประเมินผลการดําเนินงานระหวาง และ เมื่อ 

สิ้นสุดแผนฯ 
0.8 0.8 1.0  

 (5) นําผลการประเมินฯมาปรับปรุงแผนฯและการ
          ดําเนินงาน 

0.6 0.6 1.0  

รวม 4.0 4.0 4.8  
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 4.0 4.0 4.9  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

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 

0.4 0.4 1.0  

(4) นําผลการประเมินฯ มาปรับปรุงโครงสราง
และระบบการบริหาร 

0.2 0.2 0.8  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติ ประเมินและ   
ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหาร 

0.6 0.6 1.0 
 

รวม 3.2 3.2 4.8  
7.2 ผูบริหาร     

(1) มีระบบการสรรหาผูบริหารที่มีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และภาวะผูนําที่สอดคลองกับ 

       พันธกิจและภารกิจ 

0.8 0.8 1.0  

(2) ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.0 1.0 1.0  

(3) ประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารตามกรอบ   
พันธกิจและภารกิจ 

0.8 0.8 1.0  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 0.6 0.6 1.0  
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการสรรหาและประเมิน

การปฏิบัติงานของผูบริหาร 
0.6 0.6 0.8  

รวม 3.8 3.8 4.8  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

7.3 บุคลากร     
(1) มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ         

สอดคลองกับตําแหนง พันธกิจและภารกิจ 
0.8 0.8 1.0  

(2) ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจอยางมี         
ประสิทธิภาพ 

0.8 0.8 0.8  

(3) ประเมินบุคลากร และพิจารณาความดี
ความชอบอยางเปนระบบ เปดเผยและ
สอดคลองกับภารกิจของตําแหนง 

0.8 0.8 1.0  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

0.8 0.8 1.0  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินตนเองและ    
ผูรวมงาน 

0.6 0.6 1.0  

รวม 3.8 3.8 4.8  
7.4 การพัฒนาบุคลากร     

(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน   
พันธกิจ และวัตถุประสงค 

0.8 0.8 1.0  

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.8 0.8 1.0  
(3) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการ/

กิจกรรมและประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมทุกป 
0.8 0.8 1.0  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนา
บุคลากร 

0.8 0.8 1.0  

(5)  บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง 0.8 0.8 0.8  
รวม 4.0 4.0 4.8  

7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ     
(1) มีแผนงานดานระบบขอมูลและสารสนเทศที่      

สอดคลองกับการบริหารของมหาวิทยาลัย 
0.6 0.6 0.8  

(2) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศ ที่ทัน          
เหตุการณสอดคลองกับการบริหารจัดการ 

0.8 0.8 0.8  

(3)  ประเมินระบบขอมูลและสารสนเทศตามรอบที่
กําหนด 

0.2 0.2 0.6  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศ 

0.4 0.4 0.8  

(5)    บุคลากรมีสวนรวมในการให ใชและประเมิน
ระบบขอมูลและสารสนเทศ 

0.4 0.4 0.8  

รวม 2.4 2.4 3.8  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

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

กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 
1.0 1.0 1.0  

(2)  จัดกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ อยาง
ตอเนื่อง 

0.8 0.8 1.0  

(3)  ประเมินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 
อยางนอยปละครั้ง 

0.8 0.8 1.0  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม 
5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 

0.8 0.8 1.0  

(5)   บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส/   
กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 

0.8 0.8 1.0  

รวม 4.2 4.2 5.0  
7.7 ความปลอดภัย     

(1) มีแผนงานดานระบบความปลอดภัยครอบคลุม
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

0.6 0.6 0.8  

(2)  ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวใน
แผน 

0.6 0.6 0.8  

(3) ประเมินความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

0.6 0.6 0.8  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

0.6 0.6 0.8  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการใหมี
ความปลอดภัย 

0.6 0.6 0.8  

รวม 3.0 3.0 4.0  
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 7 3.5 3.5 4.57  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     
(1) กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ/หรือ  

สัดสวนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ และมี
ระบบการจัดสรรใหสอดคลองกับพันธกิจและ    
ภารกิจ 

0.8 0.8 1.0  

(2) จัดหาและจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและ
ภารกิจ 

0.6 0.6 1.0  

(3) มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบไดและมี
การประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุก
ป 

0.8 0.8 0.8  

(4) นําผลการประเมินมาพัฒนาระบบการเงินและ
งบประมาณ 

0.8 0.8 0.8  

(5) ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรู เสนอแนะ 
ประเมินผลระบบการเงินและงบประมาณ 

0.8 0.8 1.0  

รวม 3.8 3.8 4.6  
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 8 3.8 3.8 4.6  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 
โครงสรางบริหาร 
 คณะฯ มีโครงสรางบริหารที่สอดคลองและตอบสนองภารกิจของคณะฯ โดยมี คณบดี  เปนผูบริหารสูงสุด     มี 
รองคณบดีฝายตางๆ รับผิดชอบภารกิจหลัก ประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ และรองคณบดี
ฝายพัฒนา   โดยมีแบบงานตามกรอบงบประมาณทั้งที่เปนงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ในสวนของ
ภาควิชา มีหัวหนาภาควิชา  เปนผูบริหารสูงสุด  ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร มีหัวหนาฝาย  เปนผูบริหารสูงสุด  
สําหรับในสวนของสํานักงานเลขานุการคณะ  มีเลขานุการคณะ เปนผูบริหารสูงสุด  การดําเนินงานของคณะฯมีการกําหนด
เปาหมายโดยมีดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs)  และดัชนีช้ีวัดคุณภาพ ของ สมศ. เปนเปาหมายดําเนินการ  (แบบ KPIs กับตัวช้ีวัด  
สมศ.) 
 การทบทวนและปรับปรุงโครงสรางการบริหาร 
 คณะฯไดมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางในสวนของหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและ
ครอบคลุมภาระงานที่รับผดิชอบ 4 หนวยงาน คือ  

1.     งานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและการเจาหนาที่   ปรับเปน หนวยการจัดการทรัพยากรบุคคล  [เอกสาร 
7.1(2)]   
 2.     ปรับงานดานประชาสัมพันธ  จากกลุมงานบริหารทั่วไป  มาอยูกลุมงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งปรับเปนกลุม
งานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 3.     สํานักงานประกันคุณภาพ ปรับเปน  สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
 4.     ปรับกลุมงานแผนงาน โครงการและงบประมาณ เปนกลุมงานแผนงาน การเงิน และ พัสดุ  ประกอบดวยงาน
แผนงาน   สารสนเทศและติดตามประเมินผล  การเงิน และ การพัสดุ 
 
ผูบริหาร 
 ผูบริหารคณะฯ  ทุกระดับตั้งแตระดับหัวหนาภาคจนถึงคณบดีมีระบบการสรรหาที่เปนไปตามระบบของ
มหาวิทยาลัย [เอกสาร 7.2 (1)]  สวนผูบริหารระดับรองหัวหนาภาควิชาเปนการขออนุมัติแตงตั้งจากภาควิชา ผูบริหารระดับ
รองคณบดีเปนการขอแตงตั้งจากคณะฯโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในการบริหารของคณะฯไดยึด
เปาหมายที่เปนดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs)  และดัชนีช้ีวัดคุณภาพของ สมศ.  เปนเปาหมายทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ  
สําหรับในสวนของสํานักงานเลขานุการคณะมีการกําหนด KPIs สําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานและบุคลากร สําหรับ
ในปการศึกษา 2547  คณะฯสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายไดประมาณ  89.13  %  ของเปาหมายทั้งหมด 
 
บุคลากร 
 การสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการสรรหาที่เปนไปตามระเบียบที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย [เอกสาร 
7.3(1)]  ซึ่งเปนไปตามคุณลักษณะงาน (Job Specification) และตามคุณสมบัติของบุคลากรที่ตองการ  มีการประเมิน
บุคลากรโดยใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะฯไดพัฒนาขึ้น [เอกสาร 7.3(2)] โดยมีการประเมินผลครอบคลุม
บุคลากรในทุกระดับทุกประเภทรวมทั้งลูกจางชั่วคราวและลูกจางโครงการที่สังกัดหนวยงาน (ฝายบริการวิชาการ)  ทั้งนี้ผล
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การประเมินไดนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาโดยผูบังคับบัญชาดวย  
นอกจากนี้ยังมีการนําไปประเมินผลเพื่อการพิจารณาความชอบประจําปดวย 
การพัฒนาบุคลากร 
 คณะฯ มีการกําหนดใหบุคลากรตองมีการพัฒนาในรูปแบบตางๆอยางนอยคนละ 1 ครั้ง / ป [เอกสาร 7.4(1)] ที่
ผานมาคณะฯมีการพัฒนา ประมาณ  97.11 %  และใหเปนสวนหนึ่งของการประเมินประจําปดวย   
 สําหรับการอบรมบุคลากรทั้งในระดับสวนกลางและสวนภาควิชา  คณะฯไดมอบหมายใหฝายบริการวิชาการเปน
ผูรับผิดชอบ  โดยในป 2547  ไดมีการอบรมจํานวน  6  หลักสูตร [เอกสาร 7.4(2)]   นอกจากนี้ยังไดสงบุคลากรไปอบรม 
สัมมนา  ดูงานนอกสถานที่ โดยคณะฯใชงบประมาณไปทั้งหมด  4,202,369.27 บาท   นอกจากนี้คณะฯยังไดจัดใหมีการ
พัฒนาบุคลากรโดยการจัดทําเปนโครงการพัฒนางานโดยใชโครงงานเปนฐาน ( Project based) [เอกสาร 7.4(3)]  อีกดวย 
 
ระบบขอมูลสารสนเทศ 

คณะฯ มีนโยบายและแผนที่จะนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารและการตัดสินใจในทางบริหารในทุกดาน  
โดยมีฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนา  

ระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีใชในปจจุบัน 
      -    ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
      -    ระบบการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 
      -    ระบบควบคุม จัดการและใหบริการการพิมพงานของนักศึกษา 
      -    ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการพรอมออกใบยืม  สรุปประวัติการเดินทางไปราชการ และระบบการ
ออกใบยืมเงินทั่วไป 
      -     ระบบการลงเวลา   การลา 
                     -     ระบบการจัดซื้อ/จางวัสดุ 
      -     ระบบการขออนุมัติเบิกจาย 
      -     ระบบการออกใบเสร็จ 
      -     ระบบการโอนเงินและพิมพสั่งจายเช็ค 
      -     ระบบการจัดการหองเรียน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
      -     ระบบการจัดการลูกหนี้เงินยืม 
      -     ระบบการจัดการขอมูลครุภัณฑโครงการเงินกูจากธนาคารโลก 
      -     ระบบการจัดการยานพาหนะ 
      -     ระบบการประชุม 

 
ระบบพัฒนาและสารสนเทศที่จัดทําและพฒันาในปการศึกษา 2547 

      -     ระบบเอกสารอิเลคทรอนิกสของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
      -     ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
      -     ระบบเรียกดูผลการศึกษาของนักศึกษาโดยผ ูปกครอง 
      -     ระบบรายงานการเบิกจายการเดินทางไปราชการ 
      -     ระบบการจัดการยานพาหนะ (พัฒนาระบบเพิ่มเติม) 
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      -     ระบบการจัดการสารสนเทศขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ( แลวเสร็จเมื่อตนปการศึกษา 
2548 ) 
 สําหรับการประเมินระบบขอมูลและสารสนเทศนั้น คณะ / สนล. / ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร และ
ภาควิชา ไดมีชองทางใหผูใชไดทดลองใชงานในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปรับปรุงแกไขหากมีปญหา  และระหวางการใชหากมี
ปญหาก็สามารถใหขอมูลยอนกลับหรือแจงขอบกพรองไปยังฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรไดโดยตรง  และหาก
จําเปนตองปรับปรุงในสาระสําคัญก็จะมีการปรึกษาหารือในระดับผูบริหารที่เกี่ยวของ 
 
กิจกรรม 5 ส  
 คณะฯไดมีการปรับคณะกรรมการดําเนินการ 5 ส โดยมีรองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบ
คุณภาพ เปนประธาน และมีคณบดีเปนที่ปรึกษา และจัดใหมีกิจกรรม 5 ส ครอบคลุมทุกหนวยงาน และครอบคลุมบุคลากร
ทุกคน  โดยจัดใหมีการประเมินพื้นที่ ปละ 2 ครั้ง  โดยคณะกรรมการประเมินผลที่มีรองคณบดีฝายบริหาร เปนประธาน  มี
การแบงพื้นที่ยอยเพื่อการประเมินผล  6  ประเภทพื้นที่ จํานวน 105  พ้ืนที่  และจะมีการนําเสนอผลงาน กิจกรรม 5 ส  ตอน
สิ้นป   โดยจะมีการมอบรางวัล 5 ส ดีเดนประจําป  ใหพ้ืนที่ที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม 
 
ความปลอดภัย 
 การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยอยูในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายบริหาร โดยมีการสํารวจอาคารและ
สิ่งกอสรางภายในคณะฯที่มีการชํารุดและมีความเสี่ยงอันตราย เพื่อนําไปจัดทําเปนแผนการปรับปรุงโดยเสนอไปยัง
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  อยางไรก็ตามบุคลากร/หนวยงานเมื่อพบเห็นสภาวะความไมปลอดภัยเกิดขึ้น  ก็จะมีการแจง
มายังคณะฯ ใหทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหนวยงานอยางเปนระบบนั้น  คณะฯไดกําหนดใหหัวขอความ
ปลอดภัยเปนหัวขอในการดําเนินการควบคุมภายใน 
 
การเงินและงบประมาณ  
 แหลงเงินงบประมาณ 
 คณะฯ มีแหลงเงินงบประมาณ  2  แหลง คือ 

- เงินงบประมาณ แผนดิน  ประมาณ 47.33 %  ของงบประมาณรายจายทั้งหมด 
- เงินรายได       ประมาณ 52.67 %   ของงบประมาณรายจายทั้งหมด 
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณไปตามภารกิจที่กําหนด โดยมีการจัดสรรทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได

ไปยังภาควิชาฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน 
 
จุดออน 

1.  เปาหมายและแนวทางการบริหารคณะฯ ยังไมเปนหนึ่งเดียว   เนื่องจากมีการกําหนดมาจากหลายหนวยงาน     
เชน KPIs กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและคณะฯ  มาตรฐาน/ตัวบงช้ีจาก สมศ. และ กพร. เปนตน  ทําใหเกิดความซ้ําซอนใน
การดําเนินงาน  และสับสน เนื่องจาก คํานิยาม  ความหมาย  วิธีการและเกณฑวัดผลของงานไมเหมือนกัน 

2.     ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
3.     ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจยังไมเช่ือมโยงทั้งระบบ 
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4.   สภาพชํารุดของอาคารโดยทั่วไป เชน น้ํารั่วซึมจากหลังคา รอยแตกราวของหลังคาลูกโดม  ทําใหเกิดความ
เสี่ยงอันตราย รวมถึงการขาดแคลนพื้นที่ทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัว 

5.   การจัดสรรงบประมาณในระดับภาควิชา ยังไมมีการประเมินผล 
6.  บุคลากรยังมีความเขาใจ (Concept) แนวปฏิบัติ วัตถุประสงค และเปาหมายของกิจกรรม 5 ส ไมชัดเจน  ทําให

เกิดความไมตอเนื่อง 
7.   web site ของหนวยงานระดับภาควิชาฯ / หนวยงาน และในงานที่เกี่ยวของกับการใหขอมูล และบริการ เชน 

ฝายบริการวิชาการ กับสํานักงานพัฒนาคุณภาพยังไมมีคุณภาพ ไมสอดคลองกับความตองการและมีการ Update นอย 
8.   ระบบขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนและเรงดวน เชน การเงิน บัญชี และการเรียนการสอนยังไมเพียงพอตอ

การทํางานและการบริหาร 
  
จุดแข็ง 

1.   คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนงานดานตาง ๆ อยางชัดเจน  และ
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสังกัดอยางกวางขวาง ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสรับรู ใหขอคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายหรือแผนงานรวมกันมาโดยตลอด โดยบุคลากรทุกระดับไดใหความรวมมอืเปนอยางมากในการจัดทําแผน
กลยุทธ และ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธระยะกลาง ป พ.ศ. 2545-2549  นอกจากนี้คณะฯยังมีโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพ
ของบุคลากรที่เพียงพอตอการนําระบบสารสนเทศมาใชในการติดตามและประเมินแผนงานตางๆ เพื่อแกไขจุดออนที่ได
ระบุไวขางตน 

2.    โครงสรางครอบคลุมภารกิจที่มีการบริหารเชิงรุก 
3.    มีระบบการบริหารที่ใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการ  และเปนแบบอยางใหหลายคณะฯ ไดนําไป

ประยุกตใช 
4.    มีการจัดสรรงบประมาณไปยังภาควิชา โดยมีเกณฑที่ชัดเจน 

 
โอกาส 

1.   ทิศทางบริหารยุคใหมจะเปนการบริหารเชิงกลยุทธที่เช่ือมโยงกันทุกระดับ โดยบุคลากรทุกระดับภายใน
คณะฯตองมีสวนรวม   ลักษณะการบริหารจะเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ ที่เนนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
   2.   นโยบายบริหารที่ใหความสําคัญกับการประเมินผลการดําเนินงานในการดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน 

3.    นโยบายของรัฐบาล  ไดมกีารกําหนดเปาหมายในการทํางานของหนวยงานทุกหนวยงาน และ ใหความสําคัญ
กับการมีวิสัยทัศนของผูบริหาร 

4.    แนวโนมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย จะทําใหการบริหารงานมีความคลองตัวยิ่งขึ้น 
5.    มีระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
ภาวะคุกคาม 

1.  กระบวนการของความคิดในการปรับปรุงตนเองและปรับปรุงองคกรที่เนนการเปลี่ยนแปลง คือ การอยูรอด  
การปรับปรุงคือ การแขงขัน คุณภาพ คือ เปาหมายสูความสําเร็จ โดยคํานึงถึงผูรับบริการและการตลาดเปนจุดเนนที่ทําได
และทันการณ 
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2.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโนมไมเพิ่มขึ้นรวมทั้งอัตรากําลัง   ในขณะที่ภาระงานมีงานเพิ่มขึ้น 
แตบุคลากรมีจํานวนนอยลง 
 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 

1.   ปรับระบบการบริหารงานของคณะฯโดยมีระบบประกันคุณภาพเปนแกนหลัก มีการกําหนด KPIs เพียงระบบ
เดียวที่ครอบคลุมทุกระบบ มีระบบกลไกเดียวกัน ประเมินผลในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะควบคุมระบบประกันคุณภาพ  
ระบบการควบคุมภายใน    KPIs ของมหาวทิยาลัย  คณะฯและภาควิชา 

2.   จัดทําแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศโดยจัดลําดับความสําคัญและเรงดวน โดย
เฉพาะงานที่สําคัญ เชน การเงิน  งบประมาณ  และการเรียนการสอน 

3.    ปรับปรุงและพัฒนา web  site ของหนวยงานที่สําคัญและติดตามใหมีการปรับปรุงใหมีขอมูลที่ทันสมัย  
โดยเฉพาะ  QA   5 ส  และ บริการวิชาการ 

4.   ใหขอมูล / ประชาสัมพันธ /  ทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด   กระบวนการของกิจกรรม  5 ส    คณะ
วิศวกรรมศาสตร  โดยผานทาง 
         -    web site 
         -    คูมือ 
         -    หนังสือเวียน 
         -    การอบรม 

5.    การหาแหลงทุน / งบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินการของคณะฯ เชน  การรับบริจาค   การเพิ่มงานดาน
บริการวิชาการ และ อื่น ๆ 
 
ผลงาน / ผลการดําเนินงานเดน 

1.    ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
2.    โครงการพัฒนาโดยใชโครงงานเปนฐาน  
3.    ระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 

ระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
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                    ปการศึกษา 

                               มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

 
หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของ 
                 มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
ตัวบงชี้ 
   8.1  รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพิเศษ
 เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนา
 ใน 14  จังหวัดภาคใตท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา** 
  <35%       =   1   คะแนน 
          >35 – 40% =   2    คะแนน 
          >40 – 45%    =   3    คะแนน 
          >45 – 50%       =   4   คะแนน 
          >50%             =   5   คะแนน 

 
 

 

N.A. 
(9 โครงการ) 

 
 

 

N.A. 
(6 โครงการ) 

 
 
 

44.51 
(308:692) 

 
 
 

ดี 
(3) 

 

8.2  จํานวนโครงการที่คณะรวมมือกับหนวยงาน   
        ตาง ๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม   
        และชุมชนภาคใต** 
       1 โครงการ =   1   คะแนน 
        2 โครงการ          =   2   คะแนน 
        3 โครงการ          =   3   คะแนน 
        4 โครงการ          =   4   คะแนน 
         > 5 โครงการ =   5   คะแนน 

5 46 74 ดีเย่ียม 
(5) 

สามารถ 
นับซ้ํากับ
มาตรฐานที่ 
5 ได 
 

8.3 จํานวนหนวยงาน/โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชนภาคใต** 

        ลดลง > 10% ของปที่ผานมา =   1   คะแนน 
 ลดลง >5-10%  ของปที่ผานมา =   2   คะแนน 
 + 5 ของปที่ผานมา =   3   คะแนน 
 เพิ่มขึ้น >5-10%  ของปที่ผานมา =   4   คะแนน 
        เพิ่มขึ้น  >10 % ของปที่ผานมา       =    5   คะแนน 

2 1 2 ดีเย่ียม 
(5) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 8    ดีมาก 
(4.33) 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547 

หมายเหตุ 

 องคประกอบที่ 10   ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ
สังคมและชุมชนภาคใต*  
(1) มีนโยบายและแผนการดําเนินงานดาน

ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน   
ภาคใตเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 

 
 

0.4 

 
 

0.4 

 
 

0.8 

  

(2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.4 0.4 0.8   
(3)   ประเมินผลการดําเนินงานทุกปและทุกโครงการ ยังไมถึง

เวลา
ประเมิน 

0.2 0.6   

(4)   นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการดําเนินงานดาน  
 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน 
        ภาคใต 

 0.2 0.8   

(5)   สังคมและชุมชนภาคใตมีสวนรวมในการเสนอ 
 ความตองการ 

 0.2 0.8   

รวม 2.0 1.4 3.8   
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 10 2.0 1.4 3.8   
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต                
 
 คณะฯมีกิจกรรมและการดําเนินงานที่แสดงถึงความสัมพันธกับสังคมและชุมชนภาคใต ในรูปแบบตางๆตาม
ภารกิจหลัก ดังนี้ 
 
 ดานการเรียนการสอน 
 1.   การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงจากนักเรียนใน  14   จังหวัดภาคใต 
 2.   การเรียนและศึกษาวิชาโครงงานที่นําปญหาจากวิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาเปนหัวขอโครงงาน 
  

ดานการวิจัย 
 มีการวิจัยที่เช่ือมโยงและรวมมือระหวางคณะฯ กับสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในภาคใต  เชน การวิจัย
ดานสารฟอกสีใบยางพารา เปนตน 
 
 ดานบริการวิชาการ 
 มีโครงการบริการวิชาการที่มีความเกี่ยวของกับสังคมและชุมชนในภาคใตหลายโครงการ เชน   

- โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงสภาพการจราจรและความปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุงสง 
- โครงการคายนักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว 
- โครงการศึกษาและออกแบบรวมติดตั้งโปรแกรมระบบคาดการณน้ําหลากและเตือนการเกิดอุทกภัย 
- โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (รุนที่ 9)  
- โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
ดานการใหบริการวิชาการแบบใหเปลาจํานวนมาก เชน 
- การใหคําปรึกษาแนะนําทางวิศวกรรมหนวยงาน สังคมและชุมชนทองถิ่น 
- การใหการชวยเหลือผูประสพภัยสึนามิทางดานวิศวกรรมโยธา และคุณภาพน้ํา 
-       การใหความชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนกลุม OTOP บานเนินมวง ใหมีมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ดี

จนไดรับรางวัลหมูบานหัตถกรรมดีเดนภาคใต ปงบประมาณ 2548 ของหมอมงามจิตร  บุรฉัตร 
 
จุดออน 
 1.   บุคลากรที่สนใจการทํากิจกรรมดานความสัมพันธกับสังคมและชุมชนในภาคใตยังมีไมมากนัก 
 2.   ยังไมมีการกําหนดกลุมสังคมและชุมชนเปาหมายที่ชัดเจน  ทําใหไมสามารถกําหนดเปาหมายการดําเนินการ
ที่ชัดเจนได 
 
จุดแข็ง 
     1.   คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนดอยโอกาส 
     2.   คณะฯ มีบุคลากรและหนวยงานบริการวิชาการรองรับ 
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โอกาส 
     -    รัฐบาลใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและสังคมรากหญา 
 
ภาวะคุกคาม 
     -    การใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนแบบใหเปลาอาจเปนผลเสียตอการพัฒนาสังคมและชุมชนแบบยั่งยืน 
 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานบริการวิชาการ พบวาการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีรายการความ
เสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  3  รายการ คือ 
 1.    กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการ โดยการกําหนดกลุมเปาหมายที่อยูในระดับที่บุคลากรของคณะฯมี
ความถนัดและสนใจ ในวิชาการที่เกี่ยวของกับคณะฯ และกําหนดความตองการ พรอมวางแผนการดําเนินการ โดยเนน
กลุมเปาหมายที่เปนวิสาหกิจชุมชน/กลุมแมบาน และ อบต.ที่ดอยโอกาส 
   2.   ปรับรูปแบบการชวยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบที่ใหแนวคิด  แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงดวย
ตนเอง 
                3.   เนนการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนใหมากขึ้น 
 
ผลงาน/ผลการดําเนินงานเดน 

การใหความชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนกลุม OTOP บานเนินมวง  ใหมีมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ดีจน
ไดรับรางวัลหมูบานหัตถกรรมดีเดนภาคใต  ปงบประมาณ  2548   ของหมอมงามจิตร  บุรฉัตร 
 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 
 รูปแบบและแนวทางการใหความชวยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของ
กลุม OTOP   บานเนินมวง   
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้ 
 
9.1  รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือ
 ภาษาตางประเทศอื่น ๆ** 
  <40%       =    1   คะแนน 
         >40– 60% =    2    คะแนน 
         >60– 80%    =    3    คะแนน 
         >80%       =    4    คะแนน 
         100%  หรือ มีหลักสูตรนานาชาติอยางนอย 1 หลักสูตร   
  =  5   คะแนน 

 
 

 
- 

 
 
 

N.A. 
(2 หลักสูตร) 

 
 
 

20.64 

  
 

9.2  จํานวน Joint-degree Programs** 
 

- - 
 

-   

9.3 จํานวนชาวตางประเทศที่มาคณะ **     44 133 93   
 

9.4  จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน ทําวิจัย 
 และศึกษาที่คณะในทุกลักษณะ**  

44 20 22   

9.5  จํานวน co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ** 
 

- - 1   

9.6  จํานวนชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานที่คณะ**   5 9 7   
9.7  จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของคณะฯที่ไปตาง
 ประเทศ**    

30 52 86   

9.8   จํานวนบุคลากรของคณะทีเ่ปน advisors /  
        co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ**    

- - -   

9.9 จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ 
**           

1 1 1   

9.10   จํานวนโครงการใหความรวมมือและใหความ
ชวยเหลือแกตางประเทศ** 

 

- - -   

9.11  จํานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ของ   
            นักศึกษาและบุคลากร**        
             

N.A.* N.A.* 5  * ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี้ 
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                       ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547* 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547* 

หมายเหตุ 

9.12 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมโครงการ
 พัฒนาสมรรถนะสากล**   
   

N.A.* N.A.* 456  * ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี้ 

9.13  จ ำนวนมหาวิทยาลัย / สถาบัน / หนวยงาน    
         ตางประเทศที่มีกิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 1     
          คร้ัง**   

N.A.* N.A.* 4  * ไมมีการ
ประเมินตัว
บงชี้นี้ 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 9 รายงานขอมูลไมตองประเมิน 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2545 2546 2547* 

หมายเหตุ 

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

 
 

0.8 

 
 

0.8 

 
 

1.0 

 

        (2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุใน  1.0 1.0 1.0  
 (3)   ประเมินผลการดําเนินงานทุกปและทุก     
 โครงการ 

0.6 0.6 0.8  

(4) นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการดําเนินงาน  
ดานความรวมมือกับตางประเทศ 

0.4 0.6 0.8  

 (5)    คณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการเสนอความ
    ตองการการพัฒนาความรวมมือกับตาง
   ประเทศ 

0.4 0.8 1.0  

รวม 3.2 3.8 4.6  
11.2   การจัดการศึกษาสูความเปนสากล 

  (1)   มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสู 
  ความเปนสากล 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 

  (2)    ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุ  
 ในแผนฯ 

1.0 1.0 1.0  

(3)   ประเมินผลการดําเนินงานทุกปและทุก 
 โครงการ 

0.8 0.8 1.0  

(4)   นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการดําเนิน 
 งานดานการจัดการศึกษาสูความเปน 
 สากล 

0.8 0.6 0.8  

           (5)   คณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการเสนอ
 ความตองการการจัดการศึกษาสูความ
 เปนสากล 

0.6 0.8 1.0  

รวม 4.2 4.2 4.8  
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 11 3.7 4.0 4.7  
สรุปผลการประเมินตนเองรวมทุกองคประกอบ 3.48 3.52 4.51  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ  
  

คณะวิศวกรรมศาสตรไดใหความสําคัญในความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 
วัฒนธรรม อันนําไปสูการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร และการวิจัย ในปงบประมาณ 2548 กิจกรรมวิเทศสัมพันธที่ได
ดําเนินการไดแก การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในลักษณะการฝกงาน การลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
การรวมจัดประชุมวิชาการกับ University of Novi Sad  การมาเยือนของนักวิชาการชาวตางประเทศ  การเชิญอาจารยชาว
ตางประเทศมาปฎิบัติงานสอนที่คณะฯ และเปนอาจารยที่ปรึกษารวมของวิทยานิพนธ การไปเจรจาธุรกิจของคณะผูบริหาร 
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยของคณะฯ ไดไปศึกษาตอ ดูงาน อบรม หรือเสนอบทความวิชาการใน
ตางประเทศ และการติดตอกับมหาวิทยาลัยใหมๆ เพื่อกอใหเกิดขอตกลงทางวิชาการเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ในปการศึกษา 2547 ไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงกับ Jiangxi University of  Science and Technology 
ในการรวมกันบริหารหลักสูตรปริญญาโทของคณะเพื่อรับนักศึกษาจีนเขาศึกษาในระดับปริญญาโท  และการเริ่ม
ดําเนินการใหมีหลักสูตรรวมในระดับปริญญาตรี (โปรแกรม 2+2 หรือ 3+1) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
จุดออน 

1. มีบุคลากรที่สนับสนุนในการดําเนินงานและงบประมาณจํากัด 
2. ความรวมมือดานการวิจัยยังมีนอย 
3. ยังไมมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 
 

จุดแข็ง 
1.     คณะฯมีฐานดานวิเทศสัมพันธที่เข็มแข็งเพราะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับมหาวิทยาลัยหลายแหงอยูแลว 

รวมทั้งมีอาจารยรุนใหมที่จบการศึกษาจากตางประเทศมีศักยภาพที่จะกอใหเกิดความรวมมือ 
2.    บุคลากรสายสนับสนุนมีประสบการณเปนอยางดี 
 

โอกาส 
1.     สถาบันการศึกษาในอเมริกา ยุโรป และจีนมีความสนใจที่จะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธที่ชัดเจน 
 

ภาวะคุกคาม 
1. ทุนตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยมีจํากัด 
2. ขอจํากัดดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา และคณาจารย 
3. การแขงขันของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
 

กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. ขยายจํานวนนักศึกษาฝกงานในตางประเทศ 
2. พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
3. สงเสริมและสนับสนุนการสงนักศึกษาไปเรียนตางประเทศ  1- 2 ภาคการศึกษา  สามารถโอนหนวยกิต 

กลับมาได 
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4. ขยายจํานวนอาจารยที่ปรึกษารวมในบัณฑิตศึกษา 
 

ผลงาน/ผลการดําเนินงานเดน 
การจัดทําขอตกลงกับ Jiangxi University of  Science and Technology เพื่อรวมกันบริหารหลักสูตรปริญญาโท

ของคณะฯ  เพื่อรับนักศึกษาจีนเขาศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

ผลงานเดนเปนแบบอยาง 
 ไมมี 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2545 2546 2547 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกัน   
คุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ 
10.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง* 
1)   รอยละของหนวยงานภายในที่มีระบบและกลไก  

                ประกันคุณภาพภายใน 
  <  50 %   =    1    คะแนน 
  > 50-60%   =    2    คะแนน 
  >60-80%   =    3    คะแนน 
  >80-90%   =    4    คะแนน 
  >90%   =    5    คะแนน 
 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

ดีเย่ียม 
(5) 

 

1.1 รอยละของหนวยงานที่มีนโยบาย 
การประกันคุณภาพ 

100 100 100   

1.2 รอยละของหนวยงานภายในที่มี
ผูรับผิดชอบ / กรรมการ 

100 100 100   

1.3 รอยละของหนวยงานภายในที่มี
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ 

100 100 100   

1.4 รอยละของหนวยงานภายในที่มี
แผนพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ    

100 100 100   

1.5    รอยละของหนวยงานภายในที่มี  
องคประกอบ / ดัชนีคุณภาพ ตาม
แนวทางมหาวิทยาลัย 

100 100 100   

1.6   รอยละของหนวยงานภายในที่มี   
มาตรฐาน / ตัวบงช้ีคุณภาพ 

100 100 100   

                1.7    รอยละของหนวยงานภายในที่มี เกณฑ    
         ประเมินคุณภาพ   

100 100 100   

                1.8    รอยละของหนวยงานภายในที่มีการ 
                        จัดทํารายงานประจําปการประเมิน 
                        คุณภาพการศึกษา 

100 100 100   

1.9    รอยละของหนวยงานภายในที่มีการ
 ประเมินคุณภาพภายใน 
 

100 100 100   
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ปการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2545 2546 2547 

ผลการ
ประเมิน
ป 2547 

หมาย
เหตุ 

 2)    งบประมาณสําหรับการดําเนินการประกัน    
   คุณภาพภายในตอบุคลากรทั้งหมด 

N.A. N.A.         32,257  รายงานฯ 

10.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน* 
          1)   ผลการประเมินตามองคประกอบ 
                 ( ประเมินตนเองตามรายงานฯ) 
    <2.5     =   1  คะแนน (ไมผานการรับรอง) 
    >2.5-3.0 =  2  คะแนน  (รับรองแตตองปรับปรุง) 
    >3.0-4.0 =  3  คะแนน (รับรองระดับดี) 
    >4.0-4.5  =  4  คะแนน (รับรองระดับดีมาก) 
    >4.5   =  5  คะแนน (รับรองระดับดีเยี่ยม ) 
 

 
3.48 

 
3.52 

 
4.51 

 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

 

2) ผลการประเมินตามมาตรฐาน  
     (ประเมินตนเองตามรายงานฯ ) 

       <2.5        =  1  คะแนน (ไมผานการรับรอง) 
       >2.5-3.0 =  2  คะแนน  (รับรองแตตองปรับปรุง) 
       >3.0-4.0  =  3  คะแนน (รับรองระดับดี) 
      >4.0-4.5   =  4  คะแนน (รับรองระดับดีมาก) 

  >4.5        =  5  คะแนน (รับรองระดับดีเยี่ยม) 

N.A. N.A. 4.21 ดีมาก  

10.3 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น - - -    
 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 10    ดีเย่ียม 

(5) 
 

 
N.A.   หมายถึง ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว 
- หมายถึง ขอมูลมีคาเปน  0 
*        ตัวบงช้ีที่กําหนดโดย สมศ. 
**      ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
***    ตัวบงช้ีที่คณะวิศวฯกําหนด 
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ปการศึกษา องคประกอบ 

2545 2546 2547* 
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 1.0  

(3) ประเมินคุณภาพภายในตามรอบที่กําหนด 1.0 1.0 1.0  
(4) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาระบบ 

และกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
0.8 0.8 1.0  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในระบบการประกัน     
คุณภาพภายใน 

0.6 0.6 1.0  

                                 รวม 4.0 4.0 5.0  
9.2   มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก* ยังไมถึงรอบการประเมิน  

สรุปผลการประเมินตนเอง  องคประกอบท่ี 9 4.0 4.0 5.0  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  
ระบบและกลไก 
  คณะฯ มีวิสัยทัศน  พันธกิจ  ปณิธานและวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร  มีคูมือคุณภาพ    องคประกอบ  ดัชนี
คุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพ แผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ โดยมี 11 องคประกอบ 35 องคประกอบ
ยอย 175 ดัชนีคุณภาพ และ 10 มาตรฐาน 55 ตัวบงช้ีโดยมีผูรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการประจําคณะฯทําหนาที่เปน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธาน[เอกสาร
9.1(1)]  ทําหนาที่กําหนดนโยบายคุณภาพ เปาหมาย แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ องคประกอบ ดัชนีคุณภาพ เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพและผูรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน และเพื่อใหการดําเนินการ
ตอบสนองนโยบายและเปาหมาย   คณะฯไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพมาทําหนาที่ดังกลาว โดยมีรอง
คณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ เปนประธาน และมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานหรือผูที่หัวหนา
ภาควิชามอบหมายเปนกรรมการ [เอกสาร9.1(2)]  มีการแตงตั้งคณะทํางานดานตางๆเพื่อกําหนด วางระบบและดูแล
มาตรฐานและองคประกอบที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คณะทํางาน[เอกสาร9.1(3)]  สวนในระดับภาควิชา/หนวยงานจะมี
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/หนวยงานโดยมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานเปนประธาน [เอกสาร9.1(4)] 
สวนการสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ คณะฯไดสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรโดยมีสํานักพัฒนาคุณภาพ 
เปนหนวยงานรับผิดชอบ โดยมีบุคลากรประจําจํานวน  2  คน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
คณะฯดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 3 รูปแบบ คือ 
1.   การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน เปนผูทําการประเมินผลการ

ดําเนินงานในระดับภาควิชาฯ  สวนในระดับคณะฯ เปนการประเมินโดยคณะทํางานในแตละดาน  โดยจะมีการประเมิน
จุดออน จุดแข็ง  โอกาส และภาวะคุกคาม  การประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกและจัดลําดับหัวขอการแกปญหาและปรับปรุง 
กอนจะนําไปกําหนดกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงและปองกันตอไป  โดยจะทําการประเมินภายหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณของปการศึกษานั้นๆ 

2.   การประเมินและติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน 
โดยคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯที่คณะแตงตั้งขึ้น [เอกสาร9.1(5)]   
โดยจะมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาไมเกิน 1 เดือน  ผลการประเมินและติดตามจะมีการนํามาเปน
ขอมูลในการปรับปรุงและปรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ 

3.   การประคุณภาพภายในคณะฯโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ทั้งนี้คณะฯ กําหนดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายใน ปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบดวยกรรมการที่มาจากภายนอกคณะฯ
ทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ทั้งนี้จะตองมีกรรมการอยางนอย  1 คน เปน
กรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  [เอกสาร9.1(6)] ในการประเมินแตละครั้งจะมีการประเมินครอบคลุมระดับภาควิชา
และหนวยงาน       ผลการประเมินจะมีการแจงขอมูลยอนกลับใหคณะฯเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป   

ในปการศึกษา 2547 คณะวิศวกรรมศาสตรมีการดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพและ
ดําเนินการเพิ่มเติมจากการดําเนินการและปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพที่กําหนดไว ดังนี้ 

1.    การปรับปรุงโครงสรางและคณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร  โดยปรับใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะทําหนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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2.     ปรับปรุงและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ โดยมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานหรือผูที่
หัวหนาภาควิชามอบหมาย 

3.     การติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภาควิชาและหนวยงาน  โดยคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไก [เอกสาร9.1(7)] 

4.     การปรับปรุงระบบการรวบรวมและรายงานขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
5. การจัดทําโปรแกรมการบันทึก รวบรวมขอมูลและรายงานผล รับผิดชอบโดยฝายคอมพิวเตอรทาง 

วิศวกรรมโดยในปการศึกษา 2547 จะเริ่มดําเนินการดานวิจัยกอน สวนดานอื่นๆ จะดําเนินการในปการศึกษาถัดไป  
6. การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ  

 
การประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 
 จะมีการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) ทุก 5 ป  โดยในครั้ง
ถัดไปจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในปการศึกษาในปการศึกษา 2550 
 
จุดออน 
 1.   การดําเนินการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไมตอเนื่อง 

    2.   การเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานและองคประกอบยังไมสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน 
    3.   บุคลากรสวนหนึ่งยังเขาใจระบบประกันคุณภาพอยางแทจริงนอย ทําใหไมเห็นความสําคัญวาจะมีผลตอ

คุณภาพการทํางานอยางไร 
 4.   คณะมีการดําเนินการตามภารกิจหลายเรื่องที่มีความซ้ําซอน  ที่มีการดําเนินการคนละชวงเวลา  เชน      การ
ประกันคุณภาพ  การควบคุมภายใน  การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เปนตน ทําใหตองใชเวลาและทรัพยากรโดยใชเหตุ 
 
จุดแข็ง 
       1.    คณะวิศวกรรมศาสตร   มีบุคลากรหลายคนที่มีความรูในระบบคุณภาพและเขาใจระบบประกันคุณภาพเปน
อยางดี 
 2.   คณะฯ มีบุคลากรรุนใหมๆ ที่มีความเขาใจถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
โอกาส 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542) ทําใหการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการ
กําหนดใหมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการ
สอน และใหความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 
ภาวะคุกคาม 
             การขยายตัวดานการศึกษา  ทําใหมีสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น  สถาบันการ                        
ศึกษาโดยเฉพาะจากตางประเทศจะมีความพรอมคอนขางมาก   ทั้งทางดานกายภาพและระบบการจัดการ ทําให
สถาบันการศึกษาตองมีการปรับตัวใหทันและตอเนื่อง 
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กลยุทธ/แผนพัฒนา 
   จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานการประกันคุณภาพ พบวาการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีรายการ
ความเสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  4  รายการ คือ 
 1.     การสรางความเขาใจและการใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ  โดยการประชุมและทํา
ความเขาใจในระดับภาควิชาและหนวยงาน และปรับปรุงระบบการสื่อสารและใหขอมูลโดยใช  web site 
         2.    การสรางระบบการบริหารคณะฯใหมีเปาหมาย ระบบและกลไกครอบคลุมการดําเนินงาน และระบบของ
คณะทั้งหมด เปนระบบเดียวกัน  โดยมีการเชื่อมโยงปจจัยปอนเขา (input)   กระบวนการ (process) และ ผลลัพธ/เปาหมาย 
(output)  เพื่อใหการเชื่อมโยงที่นําไปสูการแกไข/ปรับปรุงคุณภาพทั้งระบบ 
        3.     การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการดําเนินงานของคณะในสวนที่เหลือทั้งหมด 
 4.     การปรับปรุงระบบการประเมินตนเองและการรายงานใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลงาน/ผลการดําเนินงานเดน 

1.   ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภาควิชาและหนวยงาน 
2.   ระบบการจัดการสารสนเทศขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
3.   ระบบการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ 

 
ผลงานเดนเปนแบบอยาง 

ระบบการจัดการสารสนเทศขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯ  
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา   

 
  ในการพัฒนางานใหดีขึ้นกวาเดิม  คณะฯไดดําเนินการโดยการนํารายการที่ตองปรับปรุงในทุกมาตรฐานจาก
การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยและการประเมินคุณภาพภายนอก  มาทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
ความสําคัญ และความเรงดวนที่ตองดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะใหความสําคัญและดําเนินการ
เฉพาะที่มีความเสี่ยง มีความสําคัญ และมีความคุมคาในการดําเนินการเทานั้น 
 

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ดานการเรียนการสอน 
1. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการผลิตบัณฑิต 

 
-   ไดมีการปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษไปแลว   สําหรับ

ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ ในสวนของการประชาสัมพันธ
เชิงรุก  ปรับปรุง  web site ของคณะฯ   

2. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของ    
      บัณฑิต 

-  ไดดําเนินการจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษไป
แลว  สวนการสงเสริมการสรางโอกาสการฝกงานในตางประเทศ
ยังอยูในระหวางดําเนินการ 

3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู
นักศึกษา 

-    ไดดําเนินการจัดใหมีแหลงเรียนรูดวยตนเองไปแลว  สําหรับใน
ส วนของการสนับสนุนโครงงานที่ มี คว าม เชื่ อมโยงกับ
อุตสาหกรรม  และจัดใหมีการแขงขันดานสิ่งประดิษฐ หรือ
โครงงานอยูในระหวางดําเนินการ   

4.  การนําผลการประเมินอาจารยมา  
     พัฒนาเปนรูปธรรม 

-    คณะฯไดนําผลการประเมินอาจารยจากความคิดเห็นของนักศึกษา
มาพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

5.   การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและ   
       ลดนักศึกษาตกออกกอนจบการศึกษา 

-      ดําเนินการรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษ ปละ 200 คน ของทุกป
การศึกษา 

6    การพัฒนาหลักเกณฑและมาตรฐาน   
      การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

-     จะดําเนินการในลักษณะการเสวนา 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2548 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู -    คณะฯไดเชิญผูเช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะในการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนโดยจัดทําในหัวขอ “วิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา”  เพื่อเปนโครงการนํา
รอง และสงเสริมใหเกิดงานวิจัยในโอกาสตอไป 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
                  และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

8.  การจัดทําหลักสูตรปริญญาเอกและ   
     สรางความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยใน 
     ตางประเทศใหมากขึ้น 

-    ปการศึกษา 2547  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

-     ปการศึกษา 2548  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล   

-    ไดมีการจัดระบบใหมีอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษารวมใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สงเสริมใหมีการจางอาจารยชาวตางประเทศมา
สอนที่คณะฯ  และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปเรียนใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาคการศึกษา    รวมทั้ง
ขณะนี้คณะฯอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ   เพื่อใหนักศึกษาสามารถถายโอน
หนวยกิตไปเรียนที่สถาบันการศึกษาตางประเทศได 

9.   การสงเสริมใหอาจารยในคณะฯขอ 
      ตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น 

-     ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร  และ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการเพื่อ
สงเสริมและกระตุนใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

ดานการพัฒนานักศึกษา 
1.   การประเมินผลการบริหารองคกร  
     นักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา อยาง  
     เปนระบบและตอเนื่อง 

 
-     ไดดําเนินการใหมีระบบประเมินผลการบริหารที่ชัดเจนแลว และ

จะดําเนินการใหมีการสรางระบบประเมินสโมสรและชมรมโดย
นักศึกษา  โดยใหหนวยกิจการนักศึกษาประสานงานกับฝาย
คอมพิวเตอร เพื่อรวมเปนระบบเดียวกันกับระบบประเมินการ
สอน 

2.   การดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา -     มีระบบการดูแลนักศึกษาที่ ชัดเจนขึ้น  โดยปรับระบบขอมูล
นักศึกษาใหมีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งสรางระบบตรวจสอบ
การเรียนตามโครงสรางหลักสูตรและอยูระหวางการดําเนินการจัด
ใหมีหนวยงานใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

3.   การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่เปน 
      รูปธรรม 

-     อยูระหวางการดําเนินการ จัดใหมีทีมงานรับผิดชอบ วางแผนและ
จัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพตลอดปการศึกษา 2548  เพื่อใหมี
กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพิ่มมากขึ้น 

4.   การเสริมสรางบุคลิกภาพและเทคนิค   
      การสัมภาษณงาน ภาษาไทย-อังกฤษ 

-     จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5.   การพัฒนาเครือขายขอมูลการแนะแนว 
      อาชีพใหแกนักศึกษา 

-     ยังไมไดดําเนินการ   อยูระหวางการกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
โดยใหมีการประสานงานกับกองกิจการนักศึกษา 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
                  และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ดานวิจัย 
1.   การสรางกลุมนักวิจัยใหมอยางตอเนื่อง

และสนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัยและ
นักวิจัยเดิมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 
-    กําหนดเปาหมายสรางทีมวิจัยใหม 2 ทีม และรักษาทีมเดิมไวไหได 

อยางนอย 20 ทีมและสามารดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดใน
การสรางทีมวิจัยใหม 2 ทีมและ  รักษาทีมเกาไวได 19 ทีม 

2.  การพัฒนาทีมวิจัยเปนกลุมวิจัยเฉพาะ
ทางสาขาความเปนเลิศหรือสถานวิจัย 

 

-   กําหนดเปาหมายสาขาความเปนเลิศ 1 สาขา  สถานวิจัย 1 สถานวิจัย  
ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

3.   การสรางบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ -     โดยการจัดบรรยายพิเศษ 1 ครั้ง และจัดอบรมสัมมนา 2 ครั้ง และ
จัดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางทีมวิจัยในคณะฯ 3 ครั้ง 

 
4.  การสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเผยแพร

ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
-   กําหนดเปาหมายจํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรไมนอยกวา 80 

บทความ ภายในปงบประมาณ  2548 ซึ่งผลสัมฤทธิ์เปนไปตาม
เปาหมายที่ กําหนด 

5.   การสรางเครือขายวิจัยกับอุตสาหกรรม 
SMEs  และวิสาหกิจชุมชน 

-    กําหนดเปาหมายภายในปงบประมาณ  2548  อยางนอย  1 เครือขาย 
ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ 

 
6.   การปรับปรุง web site ดานวิจัย ให 
      เช่ือมโยงกับ web site ของทีมวิจัยใน

คณะฯ 

-    ดําเนินการแลวเสร็จตามที่กําหนดไว 

7.   การสงเสริมขาราชการสาย ข ค ทําการ
วิ จั ย ส ถ าบั น แ ล ะนํ า ผ ล ง านม า ใ ช
ประโยชน 

-    อยูระหวางดําเนินการ 

8.  การสงเสริมการประชาสัมพันธงานวิจัย
ที่โดดเดน 

-    ประชาสัมพันธทาง web site อยางตอเนื่อง ภายในปงบประมาณ 
2549 

 
9.   การจัดระบบเพื่อสงเสริมและ 
      สนับสนุนการจดสิทธิบัตร 

-    ยังไมไดดําเนินการ  โดยวางแผนจะอบรมการเขียนสิทธิบัตรแก
คณาจารย   ภายในปงบประมาณ  2549 

10.  การสรางความรวมมือดานการวิจัยและ 
       บัณฑิตกับประเทศตางๆในภูมิภาค 

-    ยังไมไดดําเนินการ  โดยวางแผนจะดําเนินการสรางความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น ภายในปงบประมาณ  2549 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
                  และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ดานการบริการวิชาการ 
1.   การสงเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให

ภาควิชาสรางงานบริการวิชาการ 

 
-    ปรึกษาหารือรวมกับภาควิชาเพื่อกําหนดแนวทางในการสงเสริม

และสนับสนุน ซึ่งไดดําเนินการไปแลว   แตจากภารกิจที่เพิ่มขึ้น
หลายดานของบุคลากรทําใหชะลอการดําเนินการออกไป 

-    การวางแผนและดําเนินการหาลูกคา จะดําเนินการในปงบประมาณ 
2549 

-    การเปดตัวและแนะนํางานบริการวิชาการคณะฯ จะดําเนินการ
ภายในปงบประมาณ  2549 

2.   การสนับสนุนและสงเสริมให 
      บุคลากรพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ   
      เฉพาะทางเพื่อใหบริการวิชาการ 

-    กําหนดหัวข อ/สาขา ทางวิชาการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบและเสนอหัวขอ/สาขาที่
ตองการ 

-    กําหนดเปาหมาย ใหมีบุคลากรเขารวมพัฒนาไมนอยกวา 2 ราย 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด 

3.   การเชื่อมโยงองคความรูสูชุมชนอยาง     
      ยั่งยืน 
 

-    วางระบบเชื่อมโยงองคความรูสูชุมชน  ที่ชุมชนสามารถนําไปใช
ประโยชนได อยางนอย 1 รายการ  

-    วางแผนและกําหนดเปาหมายในการเชื่อมโยง 
-    ดําเนินการและติดตามผล มีองคความรูที่ชุมชนนําไปใชประโยชน  

อยางตอเนื่อง อยางนอย 1 รายการ 
4.   การวางแนวทางในการกําหนดคาของ   
      ผลงานบริการวิชาการ     เพื่อใหมีการ

นําไปใชประเมินเขาสู ตําแหนงทาง
วิชาการ 

 

-  ไดกําหนดแนวทางและมาตรฐานลักษณะงานบริการวิชาการเบื้องตน  
แตยังไมไดดําเนินการขออนุมัติแนวปฏิบัติดังกลาว 

5.   การเชื่อมโยงงานบริการวิชาการใหเปน 
       สูการวิจัย 
 

-     กําหนดเปาหมาย 1 เรื่อง  ชวงเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2548 ถึง
กันยายน 2549 

6.   การประชาสัมพันธ  เผยแพรงานบริการ
วิชาการแบบใหเปลาแกผูดอยโอกาสให
มากขึ้น และจูงใจใหมีผูปฏิบัติงานมี
สวนรวมมากขึ้น 

 

-     มีการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น ชวงเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2548 
ถึง กันยายน 2549 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

7.   การเสริมสรางความรวมมือดานบริการ  
      วิชาการกับโรงงานอุตสาหกรรม 
      สมาคมศิษย เกาและหนวยงานที่ เปน

แหลงทุนบริการ 

-     ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

8.   จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อกระจาย 
      งานไปยังบุคลากรบางกลุมเพิ่มขึ้น  

-     จัดอบรมที่ปรึกษาผานหลักสูตร APEC-IBIZ  ไดดําเนินการเสร็จ
สิ้นแลว 

ดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
1.   สนับสนุนเงินรายไดในการจัดซื้อดนตรี

ไทย  จัดหาพื้นที่ในการฝกซอม และ
สนับสนุนคาตอบแทนแกครูฝก 

 

 
-    เพื่อใหมีกิจกรรมดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอยางนอย  1  

กิจกรรม ซึ่งไดดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายแลว คือ กลุม
ดนตรีไทย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา 

2.   คณะฯกําหนดนโยบายและแผนและ 
      กิจกรรมด านการบํ ารุ ง วัฒนธรรม

ประจําป 

-    สงเสริมการจัดต้ังชมรมดานศิลปวัฒนธรรม หรือ การเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  โดยมีชวงเวลาดําเนินการระหวาง ป
การศึกษา  2547 - 2549 

ดานการบริหาร 
1.  -   จัดทําระบบฐานขอมูลดานการวัด  

และประเมินผลการดําเนินงานตาม 
KPIs  โดยการแตงตั้ งคณะทํางาน
จัดทําระบบฐานขอมูล   

    -    การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
-    ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบฐานขอมูล  และขณะนี้อยูระหวาง

การจัดทําฐานขอมูลเปนสวนๆ  เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลและการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.   การปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยการ 
      แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
      สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ  

เรียนการสอนภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

-     อยูระหวางการปรับปรุงตามลําดับความสําคัญ 

3.   การบํารุงรักษาอาคารโดยทั่วไปโดย 
      จัดทําคําของบประมาณแผนดินและงบ 
      ประมาณเงินรายได 
 

-    มีแผนและโครงการบํารุงรักษาจากเงินงบประมาณ  ตามรายการ
งบประมาณที่ไดรับ 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
                 และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

4.   การจัดสัมมนาผูประกอบการธุรกิจและ 
      อุตสาหการ  ผูปกครอง และ ผูมีสวน 
      เกี่ยวของอื่นๆเพื่อใหทราบและให 
      ขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน นโยบาย  
      และกลยุทธ(คณะฯ) 

-     มีการจัดสัมมนาสอดแทรกวิสัยทัศนและภารกิจของคณะฯเพื่อให
รับทราบและใหขอมูลยอนกลับในกิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 
การประชุมผูปกครอง  อบรมสัมมนาวิชาการ โดยจะดําเนินการ 
ชวงเวลาระหวาง ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 

5.   คณะฯเพิ่มชองทางหรือจัดกิจกรรมที่จะ
ทําใหบุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ 
ไดมีสวนรวมกันในการแสดงความ
คิด เห็นขอ เสนอแนะ  เ กี่ ย ว กับการ
ดําเนินงานของคณะฯใหมากขึ้น 

-   ไดดําเนินการแลว  โดยการประชุมทั้งในระดับภาควิชาและระดับ
คณะ ที่เปนการประชุมในสายงาน (functional ) และครอมสายงาน 
(cross-functional )   

6.   การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ 
      ในระดับภาควิชา 

-    ยังไมไดดําเนินการ   จะดําเนินการในปงบประมาณ 2549 

7.   การหาแหลงทุน/งบประมาณ มา
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ   
เชน การรับบริจาค  การเพิ่มงานบริการ
วิชาการ เปนตน 

-    ยังไมไดดําเนินการในสวนของการบริจาค 
-    สําหรับดานบริการวิชาการไดดําเนินการแลว 

8 .   การจัดทําแผนงานดานสัมพันธ กับ
ชุมชนภาคใตโดยตรง 

-     ไดกําหนดกิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชนโดยตรงเพิ่มขึ้นไม 
นอยกวา 1 โครงการ  โดยจะดําเนินการในชวงเวลาระหวาง ตุลาคม  
2548 - กันยายน   2549 

ดานวิเทศสัมพันธ 
1.   พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบัน 
      การศึกษาชาวตางประเทศเพื่อให 
      นักศึกษาสามารถโอนหนวยกิตไป 
      เรียนที่สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

 
-     กําหนดเปาหมาย 1 หลักสูตร  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ 

2.   สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
      ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
      ไปเรียนในสถาบันการศึกษา

ตางประเทศอยางนอย 1 ภาคการศึกษา   
      ที่สามารถโอนหนวยกิตกลับมาได 
     โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษาใน 
     ภูมิภาคเอเชีย 

-     กําหนดเปาหมาย 1 โครงการ  ไดดําเนินการแลว ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนด 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
                  และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

3.   สงเสริมและจัดระบบใหอาจารยไดไป 
      sit  in  และดูงานวิจัยระยะยาว 

(ประมาณ 2 เดือน) ในสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ 

 

-    กําหนดเปาหมายไมนอยกวา 1 ราย   ภายในป 2548  และดําเนินการ
แลว 

4.   จัดระบบใหมีอาจารยชาวตางประเทศ 
      เปนที่ปรึกษารวมในระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อนําไปสูการวิจัยรวมกัน 

-    กําหนดเปาหมาย 1 ระบบ  ดําเนินการเสร็จแลว  สัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายที่กําหนด 

5.   สงเสริมใหมีการจางอาจารยชาว
ตางประเทศมาสอนที่คณะฯ 

-    กําหนดเปาหมาย 1 ราย  ดําเนินการเสร็จแลว  สัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายที่กําหนด 

6.   จัดทํา web  site  คณะฯ  version
ภาษาอังกฤษ 

-    กําหนดเปาหมาย 1 ระบบ  อยูระหวางดําเนินการ กําหนดเสร็จสิ้น
ภายในปการศึกษา 2548 

7.   การขยายการรับนักศึกษาชาวตางชาติ 
      ในระดับหลังปริญญาในสาขาที่มีความ 
       เขมแข็ง 

-     ไดดําเนินการแลว 

ดานระบบการประกันคุณภาพ 
1.   พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม 
      การดําเนินงานดานประกันคุณภาพใน 
      ทุกระดับโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามผลการดํ า เนินงานประกัน
คุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
-      มีระบบและกลไกในการติดตามชัดเจน  โดยการมีรายการติดตาม  

ชวงเวลาติดตาม และผูรับผิดชอบในการติดตาม   และไดนําผลการ
ติดตามมาใชในการปรับปรุงการดําเนินการของคณะฯ 

2.   -  การปรับโครงสรางของระบบ   
          คุณภาพใหชัดเจน  ที่ครอบคลุม 
          ปจจัยปอนเขา (Input)  กระบวนการ  
          (Process) ผลลัพธ/เปาหมาย  

(Output)   เพื่อใหมีการเชื่อมโยงที่
นําไปสูการแกไข / ปรับปรุงคุณภาพ
ทั้งระบบ 

     -   การดําเนินการรวบรวมระบบการ 
         ประกันคุณภาพ  ระบบการควบคุม 
         ภายใน และการดําเนินการตามแผน 
         กลยุทธ  เปนภารกิจเดียวกัน 

-     อยูระหวางการดําเนินการ 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
                และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

3.   การนําผลประเมิน และ กลยุทธ / 
      แผนพัฒนามากําหนดเปนแผนงาน โดย

กรรมการคณะฯ /ภาควิชา 
 

-     กําหนดใหมีผูรับผิดชอบชัดเจน และเชื่อมโยงกับการบริหารและ
ระบบคุณภาพภายในอื่นๆ  และอยูระหวางการดําเนินการ 

4.   การผลักดันระบบและกลไกประกัน 
      คุณภาพภายในทุกระดับใหมีความ 
      ตอเนื่อง 

-     กําหนดแผนงานการติดตามโดยการประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวของทุกชุด  ตามกําหนดการประชุมลวงหนา และมีการติดตาม
การดําเนินการตามระบบและกลไกอยางตอเนื่อง  ดําเนินการ
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

5.   การปรับโครงสรางของสํานักงาน 
      พัฒนาคุณภาพใหมีภารกิจในการ 
      ดําเนินการดานประกันคุณภาพครบ 
      วงจร 

-     ดําเนินการแลว สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

6.  -  การปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวม 
         ขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อแกปญหาขอมูลไม

ตรงกัน  ความซ้ําซอนและตกหลน 
     -   การปรับปรุงรูปแบบการจัดทํา 
          รายงานประจําปใหสะดวกกับ 
          ภาควิชาและหนวยงาน 
 

-      ดําเนินการแลว 
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รายชื่อเอกสารสนับสนุน 
 
ขอมูลผลการดําเนินงานรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2547/ ปงบประมาณ 2548 
 
องคประกอบที่ 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 2548 และการกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก 

ป 2549  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
2.1(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 สาขา 

วิศวกรรมไฟฟา 
      วิศวกรรมโยธา  
      วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
       วิศวกรรมเครื่องกล 
   วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 
     วิศวกรรมอุตสาหการ 
   วิศวกรรมการผลิต 
     วิศวกรรมเคมี 

   วิศวกรรมเหมืองแร 
   วิศวกรรมวัสดุ 
   วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  9  สาขา 
        วิศวกรรมไฟฟา 
    วิศวกรรมโยธา 
        วิศวกรรมเคมี 
        วิศวกรรมเครื่องกล 
        วิศวกรรมอุตสาหการ 
        วิศวกรรมการผลิต 
        วิศวกรรมเหมืองแร 
        วิศวกรรมวัสดุ 
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        วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2 สาขา 
        วิศวกรรมเคมี 
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
2.1(2) แบบสํารวจสถานภาพและภาวะการทํางานของบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.1(3) แบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอวิศวกรที่สําเร็จการศึกษา 
2.1(4) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
2.2(1)  แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
2.2(2)  การใชหนวยภาระงานมาตรฐานเปนเกณฑในการปฏิบัติภารกิจตามขอตกลง 
2.2(3) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.2(4) แบบฟอรมการประเมิน 
2.3(1)  งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2548 
2.3(2) ขอมูลการพัฒนาบุคลากร 
2.3(3) ระเบียบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาตอตางประเทศฯ 
2.4(1)  แบบแผนการสอน 
2.4(2) แบบประเมินการสอน วิชาบรรยาย 
2.4(3) แบบฟอรมและตัวอยางประมวลรายวิชา 
2.5(1) แบบฟอรมและรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
2.5(2) มติที่ประชุมและแนวปฏิบัติวิธีการรับนักศึกษา 
2.5(3) แนวปฏิบัติ กรณีนักศึกษาไมประเมินการสอนของอาจารย 
2.5(4) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2.6(1) แบบฟอรมและตัวอยางการประเมินขอสอบ 
2.7(1) รายละเอียดหองเรียน หองประชุม 
2.7(2) บัญชีรายช่ือครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
3.1(1) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 
3.1(2)  ธรรมนูญสโมสรนักศึกษาและชมรมของคณะวิศวกรรมศาสตร 
3.1(3)  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2547 
3.1(4)  สรุปผลโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา ระหวางคณะป 2547 
3.1(5)   ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
3.2(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 
3.2(2) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง วิธีปฏิบัติในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา  
   วิทยาเขตหาดใหญ 
3.2(3)  ฐานความผิดและบทลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
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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) คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  
           วิทยาเขตหาดใหญ ประจําปการศึกษา 2547 
3.3(6)  ขอมูลที่พักเอกชนบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2546 - 2547 
3.4(1) การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
3.5(1)  เกณฑการพิจารณาทุน 
3.5(2)   สรุปขอมูลของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2547 
3.8(1) กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 
3.8(2)  เอกสารแนะแนวการเลือกสาขาวิชาเรียน ประจําปการศึกษา 2547 
3.8(3)  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2547 
3.8(4)  รายช่ือหนวยงานรับสมัครการทํางาน 
3.8(5) การแนะแนวอาชีพ 
3.8(7) คูมือการเตรียมตัวสําหรับการสมัครงาน 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
4.1(1)   นโยบายดานวิจัยและทิศทางการวิจัย 
4.1(2)    คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร 
4.1(3) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่องทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําป 2549 
4.1(4) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  เรื่องทุนอุดหนุนวิจัย  ประเภททั่วไป ประจําป 2549 
4.1(5) มติที่ประชุมกรรมการวิจัย  ครั้งที่ 11/2548 
4.1(6) การจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง 
4.1(7) การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย 
4.1(8)     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) 
 
องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแกสังคม 
5(1)   แผนปฏิบัติการประจําป 2548  ฝายบริการวิชาการ   
5(2)  เปาหมายตามแผนกลยุทธ 
5(3)   โครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการ 
5(4)  การประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ 
5(5)   กิจกรรมการฝกอบรมของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
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5(6)  การประเมินผลการดําเนินงาน 
5(7) ใบสรุปผลการประเมินการอบรม/สัมมนา 
5(8) การประเมินผลการใหบริการวิชาการ 
 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
6(1) นโยบายและแนวทางดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา  2547 
6(2)  แผนงานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 
6(3) ปฏิทินกิจกรรมดานทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
6(4)  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร 
       ประจําปการศึกษา 2547 
6(5) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมดนตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร  
         ประจําปการศึกษา 2547 
6(6)      คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมพัฒนาสังคม   คณะ   

วิศวกรรมศาสตร      ประจําปการศึกษา 2547 
6(7)  แผนงานกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 
6(8)   คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง 
 
องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ 
7.1(1)     โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตร 
7.1(2) ปรับปรุงโครงสรางในสวนของหนวยงานสนับสนุน 
7.1(3)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 
7.1(4)   ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการแตงตั้งคณาจารยประจําเปนกรรมการใน

คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2522 
7.1(5)  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการใหแกรองคณบดีและเลขานุการคณะ 
7.1(6)  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง มอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
7.1(7)  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาโปรแกรมการจัดสรรเงินวัสดุงานจัด

การศึกษา 
7.1(8)   คําสั่ งคณะวิศวกรรมศาสตร  เรื่อง  แตงตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดหองเรียนและ

โสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน 
7.1(9) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ   
            ปงบประมาณ 2548 
7.1(10)  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาคําของบประมาณ ที่ดินและ สิ่งกอสราง 
             ปงบประมาณ 2548 
7.2(1)  ระบบการสรรหาผูบริหาร 
7.3(1) ระบบการสรรหาบุคลากร 
7.3(2) คูมือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2547 
 

7.3(3) ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ 
7.3(4)   แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการหองประชุม 
7.3(5)  แบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการโสตทัศนศึกษา 
7.3(6)  แบบฟอรมใบรับความคิดเห็นของกลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
7.3(7)   Job Description ของบุคลากร 
7.4(1)  สํารวจความตองการฝกอบรม 
7.4(2) แผนการฝกอบรมบุคลากรของฝายบริการวิชาการ 
7.4(3) โครงการพัฒนางานโดยใชโครงงานเปนฐาน  
7.4(4)  รายงานผลการประเมินโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
7.5(1)  การใหบริการทางดานคอมพิวเตอร ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
7.6(1) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง นโยบายการดําเนินการ 5 ส 
7.6(2) แผนงาน 5 ส  ประจําป  2547 
7.6(3) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส 
7.6(4) แบบฟอรมตรวจสอบ/ประเมินผลกิจกรรม 5 ส 
7.6(5) รายงานสรุปแนวทางการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
7.6(6) การนําเสนอผลงานกิจกรรม 5 ส และการมอบรางวัล 5 ส ดีเดนประจําป 
7.7(1) โครงการฝกอบรม หลักสูตร การปองกันและระงับอัคคีภัยสําหรับบุคลากร 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8(1)  รายละเอียดคําของบประมาณรายจาย  ประจําป  2548 
 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
9.1(1)  คณะกรรมการประจาํคณะฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร  
9.1(2) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ   
9.1(3) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร  เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพดานตางๆ   
9.1(4) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/สํานักงาน

เลขานุการคณะ/ฝาย   
9.1(5) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไก

การกันคุณภาพ   
9.1(6) คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2547/ ปงบประมาณ 2548 
9.1(7) Checklist 
9.1(8)  คูมือคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
9.1(9)   องคประกอบดัชนีคุณภาพ และเกณฑการประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร  
9.1(10)   แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  
9.1(11) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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เอกสารทั่วไป 
10(1)   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
10(2)  คูมือประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
10(3) คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
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น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

1.ดานการวิจัย/บัณฑิตศึกษา
1.1 จํานวน papers จากอาจารย 1.1.1 จํานวน International papers papers/คน/ป - 0.01 แผน 0.2 0.25 3.50

ผล 0.14 0.17 0.24 0.45

1.1.2 จํานวน National papers papers/คน/ป - 0.4 แผน 0.3 0.54 3.50
ผล 0.25 0.30 0.25 0.36

1.1.3 จํานวนอาจารยที่ active งานวิจัย % - - แผน 30 50 60 5.25
ผล 19 31 38 60

1.1.4 ผลงานวิจัยที่ใชประโยชนกับชุมชนและ
สังคม

paper - - แผน 2 7 10 1.75

ผล NA 3 11 6

1.1.5 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ เรื่อง/ผลงาน 12 9 แผน 5 8 5 5 5 1.75
ผล 5 0 12 9

1.2 จํานวนทุนวิจัย 1.2.1 ทุนวิจัยรวมจากทุกแหลงทุน บาท/คน/ป 20,548 84,025 แผน 228,388 200,000 5.25
(นโยบายมหาวิทยาลัยพยายาม ผล 26,828 72,910 126,013 274,102
เพิ่มทุนวิจัย รอยละ 10 ตอป)

การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548  และการเสนอดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป  2549
คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2547
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น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

1.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิต 1.3.1 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.โท คน 121 134 แผน 266 220** 1.75
ศึกษา          research programs ผล 182 212 205 285*

คําชี้แจงผลป2548 * รวมโครงการพิเศษหลักสูตร MIM
คําชี้แจงแผนป2549  ** ไมรวมโครงการพิเศษหลักสูตร MIM
1.3.2 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.เอก คน - - แผน 8 10 1.75

ผล NA 4 4 6

1.4 จํานวน papers จากบัณฑิต 1.4.1 จํานวน International papers papers - - แผน 4 15 3.50
ศึกษา ผล NA NA 4 29

1.4.2 จํานวน National papers papers - - แผน 30 60 3.50
ผล NA NA 45 41

1.5 retention time บัณฑิตศึกษา 1.5.1 retention time ป.โท research จํานวนป - 3.61 แผน <3.5 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 1.75
           programs ผล 3.4 3.6 3.58 3.2

1.5.2 retention time ป.เอก จํานวนป - - แผน 5 1.75
ผล NA NA NA NA

รวม 35

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ
KPIs PIs หนวยนับ

Benchmark

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2547
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

2. ดานการเรียนการสอน
2.1 การจัดการการเรียนการสอนให 2.1.1 หลักสูตรมีการฝกงาน สาขาวิชา 10 10 แผน 11 11 1.75
เปนไปตาม พรบ. การศึกษา 2542(ป.ตรี) ผล 11 11 11 11

2.1.2 หลักสูตรมีโครงงานนักศึกษา สาขาวิชา 10 10 แผน 11 11 3.50
ผล 11 11 11 11

2.1.3 จํานวนวิชาที่มี virtual classrooms รายวิชา - - แผน 40 50 1.75
ผล NA NA 38 41

2.1.4 จํานวนวิชาที่มี CAI รายวิชา - - แผน 2 30 1.75
ผล NA NA 2 60

2.1.5 จํานวนวิชาที่เปน PBL รายวิชา - - แผน 17 17 1.75
ผล 9 9 10 30

2.1.6 จํานวนวิชาปฏิบัติการ รายวิชา - - แผน 103 79 3.50
ผล 97 101 103 121

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2547
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

2.2 บัณฑิตเขมแข็งภาษาอังกฤษ 2.2.1จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ คน - - แผน 5 6 1.75
(ป.ตรี) ผล 3 3 5 5

2.2.2 จํานวนวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชา - - แผน 5 5 3.50
ผล NA NA 7 15

2.3 อัตราการหางานทําของบัณฑิต 2.3.1 อัตราการไดงานทํา % - - แผน 70 70 75 90 85 1.75
(ป.ตรี) ผล 76.4 82.5 75.8 88.3*

คําชี้แจงผลป2548  * รวมลาศึกษาตอ

2.3.2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต % - - แผน 80 80 1.75
ผล 69 - 76 73

2.4 ดานประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 2.4.1 คาใชจายตอหัว บาท/นศ. เต็มเวลา 84,340 87,764 แผน <65,000 <65,000 <65,000 <78,000 <78,000 3.50
(ป.ตรี) ผล 72,248* 63,746* 61,452* 77,449*

คําชี้แจงผลป2548  * คิดเฉพาะงบดําเนินการ

2.4.2 rate of graduation % - - แผน 45 50 3.50
ผล 72.5 48.2 44.5 50.7

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2547



8-11

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

2.4.3 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.ตรี คน 1,834 1,798 แผน 2,500 2,500 1.75
ผล 1,930 2,058 2,288 2,867*

คําชี้แจงผลป2548 * รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต

2.4.4 ผลการประเมินการสอนของอาจารย คะแนนเต็ม 5 - - แผน >4 >4 3.50
จากนักศึกษา(ป.ตรี) ผล 4.12 4.12 4.13 4.19

รวม 35
3.ดานการบริการวิชาการ
3.1 ปริมาณการบริการวิชาการ 3.1.1 จํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชน
ครั้ง 2,593 2,792 แผน      2,000      2,000 3.5

ผล 3,284 2,099 2,319 2,005

3.1.2  จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบให
เปลากับสังคมและชุมชน

กิจกรรม - - แผน   15 35 3.5

ผล 1 NA 14 35

3.1.3 รายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการ ลานบาท - - แผน 50* 50* 10** 10** >7** 0.5
ผล 53.2* 36.7* 9.9** 8.5**

คําชี้แจงผลป2548 * รายไดกอนหักคาใชจาย
                          ** รายไดหลังหักคาใชจาย

3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.2.1 ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ
(ดานการฝกอบรมและสัมมนา)

% - - แผน >=80 >=80 2.5

ผล 80.00 83.00 82.78 81.74
รวม 10

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2547
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 *** คณะวิศวกรรมศาสตรไมขอกําหนดเปน KPIs ***

5. ดานการบริหารจัดการ
5.1 การพัฒนาบุคลากรอยาง 5.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ - - แผน 100 100 1
สม่ําเสมอ ผล NA NA 1.31* 97.11

5.1.2 จํานวนวันเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากร วัน - - แผน 3 3 1
ผล NA NA 6.16 12.33*

คําชี้แจงผลป2548 * ไมรวมจํานวนวันลาศึกษาตอ

5.2 สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัย 5.2.1 กองทุนวิจัย ลานบาท - - แผน 10.54 12 1
เนนวิจัย ผล 5.09 8.18 11.35 14.73

5.2.2 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่ใชสนับสนุน
งานวิจัย

ลานบาท - - แผน >=3 >=3 2

ผล NA 0.81* 3.65 5.218

5.2.3  มี Ph.D. ของอาจารยเพิ่มขึ้น % Ph.D. สายอาจา 24 27 แผน 43 50 1
ผล 35 41 41 46

รวม 6

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา  2547
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

6. ดานการสนับสนุน
6.1 มีความพรอมดาน IT 6.1.1  มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอ สัดสวน - - แผน <1:5 <1:5 <1:5 <1:5 <1:5 1

เครื่องคอมฯ : นศ. ผล  1:5  1:7  1:4 1:7

6.1.2 ความพึงพอใจของนายจางตอ
ความสามารถทางดาน IT ของนักศึกษา

คะแนนเต็ม 10 - - แผน >7.5 >7.5 1

ผล NA - 7.69 7.43
รวม 2

7. ดานการประกันคุณภาพ
7.1 การประเมินคุณภาพภายใน 7.1.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน ผานเกณฑ  -  - แผน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 2

ผล ผาน ผาน ผาน ผาน

7.2 การประเมินคุณภาพของ สมศ. 7.2.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ผานเกณฑ  -  - แผน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 1
ผล ผาน ผาน ผาน ผาน

รวม 3
8. ดานวิเทศสัมพันธ
8.1 พัฒนาอาจารยดวยวิเทศ 8.1.1 จํานวนอาจารยที่ไปตางประเทศ คน 22 33 แผน 30 30 1
สัมพันธ (เฉพาะที่จัดสรรดวยทุนของมหาวิทยาลัยและคณะ) ผล 22 34 50 66

8.1.2 จํานวนชาวตางประเทศที่ visit คณะ/ คน 33 35 แผน 40 40 1
มหาวิทยาลัย ผล 44 44 130 93

8.1.3 จํานวน joint research โครงการ - - แผน 1 1 1
ผล NA NA 1 1

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

8.2 พัฒนาบัณฑิตศึกษาดวยวิเทศ 8.2.4 จํานวน joint degree programs หลักสูตร - - แผน 1 1
สัมพันธ ผล NA NA NA NA

รวม 2
9. ดานกิจกรรมนักศึกษา
9.1 จํานวนกิจกรรมที่จัด (ที่จัดโดยนักศึกษา) กิจกรรม/โครงการ 12 11 แผน 20 20 2

ผล 8 25 24 22

9.2 จํานวนงบประมาณที่จัดสรร ลานบาท 0.073 0.067 แผน 0.400 0.500 0.900 0.900 0.900 1
ผล 0.400 0.803 0.891 1.729

รวม 3
10.ดานการพัฒนานักศึกษา
10.1 จํานวนกิจกรรมที่จัด (จัดโดยคณะและภาควิชา) กิจกรรม/โครงการ 4 4 แผน 30 50 2

ผล 4 12 36 40

รวม 2
รวมทุกดาน 100

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

11.การประหยัดพลังงาน
11.1 การประหยัดพลังงาน 11.1.1 จํานวนหนวยการใชกระแสไฟฟาที่ลดลง รอยละ แผน 15* 15

ผล 0

11.1.2 จํานวนเงินคากระแสไฟฟาที่ลดลง รอยละ แผน 15* 15
ผล 0

11.1.3 สัดสวนการใชกระแสไฟฟาเทียบกับ
นักศึกษาเต็มเวลา

Unitการใช
กระแสไฟฟา/FTES

แผน

ผล 2,103 1,899 1,677 1,701

11.1.4  สัดสวนการใชกระแสไฟฟาเทียบกับ
นักศึกษาหัวจริงและบุคลากร

Unitการใช
กระแสไฟฟา/นศ.
หัวจริงและบุคลากร

แผน

ผล 1,046 1,050 1,012 1,003

*เทียบกับปงบประมาณ 2547

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark หมายเหตุ

(ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

*เทียบกับปงบประมาณ 2547
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