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คํานํา 
 

              รายงานการประเมินตนเองของภาควิชาวิศวกรรมเคมี      คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสรุปและเสนอผลการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ 
ของภาควิชา ประจําปการศึกษา 2552 ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินการในชวง 1 มิถุนายน 2553 - 
31 พฤษภาคม 2554  การรายงานผลการดําเนินการจะเปนไปตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี ดังนี้ 

การประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ. 
              องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
              องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
              องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
              การประเมินตัวบงช้ีของ สมศ. 

  ดานคุณภาพบัณฑิต 
  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพมาอยางตอเนื่อง การประกัน

คุณภาพการศึกษาในภาควิชาฯ และการเขียนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับนี้ เกิดจากความ
รวมมือของบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุกคน ภาควิชาฯ ยินดีรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย ท้ัง
ภายนอกและภายในภาควิชาฯ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ 
ใหมีระบบท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพตอไป 

สุดทายนี้ ภาควิชาฯ ขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคน ภาควิชาฯหวังเปน
อยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกฝายจะทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและจะเปนกลไกทําใหการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ของภาควิชาฯ เปนไปตามวิสัยทัศน  
พันธกิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

                                                                    ลงช่ือ         
                     (รองศาสตราจารย ดร. ชาคริต  ทองอุไร) 
                            หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
                     วันท่ี  28  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 
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บทท่ี 1 สวนนํา 
  

1.1 ชื่อหนวยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเปนมาโดยยอ 
  

            ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอต้ังมาต้ังแต ป  

พ.ศ. 2516 โดยสอนในหลักสูตรปริญญาตรี   และไดเปดสอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
ในในปพ.ศ. 2534 และพ.ศ. 2545 ตามลําดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดดําเนินการระบบคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง ต้ังแตป พ.ศ. 2541 ใหสอดคลองกับนโยบายของ คณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงมีการปรับปรุง
มาตรฐาน องคประกอบ/ ดัชนีช้ีวัด เพื่อความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

 ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต เพื่อผลิตวิศวกรเคมีท่ีมีคุณภาพ คิดเปนทําเปน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
รวมท้ังตองมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากภารกิจเร่ืองการเรียน
การสอนแลวภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบในเรื่องการวิจัย และการใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร
แกชุมชนในทองถ่ินอีกดวย 
วิสัยทัศน 

เปนภาควิชาฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมีช้ันนําของประเทศและเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากลภายในป 2555 
พันธกิจ 

1. ผลิตวิศวกรเคมี ท่ีคิดเปนทําเปน มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

2. สรางองคความรูทางวิศวกรรมเคมี ท่ีเหมาะกับทองถ่ินและขยายสูสากล 
3. สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเปดกวางตอสังคม 
4. บูรณาการองคความรูจากผลงานทางวิชาการสูการสอน  
5. ใหการบริการวิชาการแกชุมชน 

เปาประสงค 
1.   เพื่อเสริมสรางงานวิจยัในสาขาท่ีมีศักยภาพไปสูความเปนเลิศ 
2.   เพื่อสรางและถายทอดผลงานวิจยัท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ และเช่ือมโยง
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สูสากล  
3.  เพื่อผลิตบัณฑติท่ีมีความรู ความสามารถ คิดเปน ทําเปน มีคุณธรรม และจิตสํานึก
สาธารณะ 
4.  เพื่อบูรณาการองคความรูสูสังคมและชุมชน  
5.  เพื่อบริหารจัดการองคกรเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู โดยมี
การจัดการความรูอยางเปนระบบ 

 
1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 

แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
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แผนภูมิสายการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเคมี 
 

รองหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี  
ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

รองหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี  
ผายวิชาการ 

ผูชวยหวัหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 
ฝายขอมูลและ
สารสนเทศ 

ผูชวยหวัหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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1.4 รายชื่อผูบริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 
รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเคมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝายวางแผน

และประกนัคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผายวิชาการ 
ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ  ผูชวยหวัหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝายขอมูล

และสารสนเทศ 
ดร.สุรัสวดี  กงัสนันท  ผูชวยหวัหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝายกิจการ

นักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลือพงศ แกวศรีจันทร  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต 
ดร.สินินาฎ  จงคง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
     

      
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

 

1.6 จํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2-4  จํานวน   196    คน 
ระดับปริญญาโท  จํานวน    58     คน 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน    26     คน 
 

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
อาจารย จํานวน    16    คน 
บุคลากร จํานวน    10    คน 
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1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ไดดําเนินการสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาต้ังแตป 2516 และใหปริญญาคร้ังแรกในป    
พ.ศ. 2518 

ในป พ.ศ. 2520  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดยายสถานท่ีจากอาคารสตางค มงคลสุข   มายัง 
   อาคารวิศวกรรมเคมีท่ีใชอยูในปจจุบัน 
ในปการศึกษา 2533  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 

ศาสตรมหาบัณฑิต 
ในปการศึกษา 2545  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ในปการศึกษา 2552 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดรับการจัดต้ังโครงการสูความเปนเลิศ 
   สาขาวิศวกรรมเคมี 
 

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
คานิยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
โปรงใส ทํางานเปนทีม ตรงตอเวลา พัฒนาตนเองและองคกร 

       Transparent, Team work, Timely, Develop ourselves, Develop organization (3TD) 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
              

แนวทางการพัฒนา ผลการพัฒนา 
เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเทียบเทาเต็มเวลา ภาควิชามีการ
เปดรายวิชาเลือกเพื่อใหนักศึกษาตางภาควิชาหรือตาง
สาขาไดเลือกเรียน 
 

นักศึกษาสวนใหญ ท่ีลงทะเบียนเ รียน
รายวิชาเลือกท่ีเปดใหมยังคงเปนนักศึกษา
ภายในภาควิชา ฯ 

กระตุนใหคณาจารยเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ 
เผยแพร โดยมีเงินสนับสนุนในเร่ืองของการเตรียม
บทความและรางวัลสําหรับบทความท่ีนําเสนอ 

มีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนของบทความ
ทางวิชาการ 

จัดเตรียมขอมูลบริการวิชาการของคณาจารยและบุคลากร มีการตรวจทานขอมูลและแจงผลแก ท่ี
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ในภาควิชาฯ และมีการตรวจทานขอมูลยอนกลับ ประชุมภาคทุก 6 เดือน 
หาแหลงทุนท่ีทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก และมี
การติดตอกับหนวยงานภายนอกท่ีมีศิษยเกาทํางานอยู 

มีการประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกใน
การทําวิจัยรวมกับชุมชน และสวนหนึ่งก็
ไดแหลงทุนวิจัยจากภายนอก  

ใหทางนักวิทยาศาสตรเร่ิมจัดทําคูมือการใชเคร่ืองมือและ
มีแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

กําลังดําเนินการ 

ใหบุคลากรสายสนับสนุนมีสวนรวมในกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

มีบุคลากรสายสนับสนุนรวมกิจกรรม
บริการวิชาการในฐานะผูดําเนินการ และ
เปนผูชวยในการจัดอบรมใหความรู หรือ
เปนผูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษา 
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บทท่ี 2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. 
 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบท่ี 4 การวิจยั  
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
ตัวบงชี้ของ สกอ. 

 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร รวมท้ังระบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับเกณฑของ สกอ. อยางไรก็ตามพบวาผลของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรตํ่ากวาเปาหมายท้ังนี้เนื่องมากจากการเปล่ียนเกณฑการประเมิน สําหรับคณาจารย ภาควิชาฯมี
คณาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกวารอยละ 90 แตระดับตําแหนงวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารยข้ึนไปยังตํ่ากวารอยละ20 ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูชวยศาสตราจารย  
  
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนชวยกันทํางานวิจัย รวมท้ังมีการของบประมาณในการทํา
วิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก รวมโดยมีงบวิจัยเฉล่ียคนละ 830,000 บาท ตอป  
     
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีสอดคลองกับเกณฑของ สกอ. รวมท้ัง
ขยายผลการใชหลักการประกันคุณภาพสูนักศึกษาในรายวิชาโครงงาน 
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องคประกอบท่ี 2 
การผลิตบัณฑิต 

 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 
1. เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

2ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

ครบ 5ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553          

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 
7 

 
6 

 
4 

       บรรลุเปาหมาย 
  ไมบรรลุเปาหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม
และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

-มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
-มีการแตงต้ังกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการ
รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา และ
ภาคอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
(อ.2.1-01) 

 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

มีระเบียบ/ขั้นตอนการปด
หลักสูตร 
-ยืนยันภาระงานใหม และ
จํานวนรับนักศึกษา 

เอกสารประกอบการประชุม
กรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 7/54 
ภาระงานใหม จํานวนนักศึกษาท่ี
ยืนยัน  (อ.2.1-02) 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป

ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี

การประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการ

ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 

กรณีที่หลักสูตรใดยั งไมมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให

ประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดใน

ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา

วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร

จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ

ดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกา

ห รื อห ลักสู ต รป รับป รุ ง ท่ี ยั ง ไม ไ ด

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แห ง ช า ติ ก อ น ป

การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ) 

-มีการแตงต้ังคณะทํางานดูแล
หลักสูตร 
- มีการรับรองหลักสูตรจาก
สภาวิศวกร (หลักสูตรป.ตรี 
2549) 

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดูแล
หลักสูตร  (อ.2.1-03) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 

ขอ 2และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร

ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 

กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุ ฒิ ระ ดับอุ ดม ศึกษา

แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

- มีการแตงต้ังกรรมการใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

รายงานขอมูลการดําเนินงาน
หลักสูตรระดับ ป.ตรี 
(อ.2.1-04) 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยาง

นอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดใน

แตละป ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิ ระ ดับอุ ดม ศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและ
ทุกหลักสูตร 

-มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553 (อ.001) 

 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่ เ ก่ียวของกับวิชาชีพของ

หลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวน

หลักสูตรวิช า ชีพทั้ งหมดทุกระ ดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

  

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ

วิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 

ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา

รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด

ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ 

ง) 

ภาควิชาฯ เปดสอนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา แผน ก ทั้งระดับ
ปริญญาโทและเอก 

www.eng.psu.ac.th 
 

 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ี
ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 
ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีรอยละ 25.8 

 

 
 



 16

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.2 : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 รอยละ 30 ขึ้นไป 

ค1 และ ง รอยละ 60 ขึ้นไป 

หรือ คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 รอยละ 6 ขึ้นไป 

ค1 และ ง รอยละ 12 ขึ้นไป  

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 
กรณีท่ี 1 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง 13  
92.86 ตัวหาร                   14 

กรณีท่ี 2 
 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนินงาน  
5 ตัวตั้ง 14 13  

ตัวหาร        15        14            92.86 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

90 
 

92.86 
 

5 
   บรรลุเปาหมาย 

       ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน:  มีการบรรจุอาจารยคุณวุฒิ ป.เอก ทดแทนอาจารยท่ีโอนยายไป จึงไดจํานวนรอยละอาจารยท่ีมีคุณวุฒิป.เอกตาม
เปาหมาย 
 
 
 

หลักฐาน: 
1. อางอิงขอมูลจากคณะฯ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.3 : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน 
 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ค1 และ ง รอยละ 30 ขึ้นไป 

 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 
 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ค1 และ ง รอยละ 6 ขึ้นไป 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
กรณีท่ี 1 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง 3  
21.43 ตัวหาร                   14 

กรณีท่ี 2 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนินงาน  
7.14 ตัวตั้ง 3 3  

ตัวหาร        15       14             

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

18 
 

21.43 
 

3.57 
      บรรลุเปาหมาย 
          ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย แตอยางไรก็ตามทางภาควิชาฯ ก็ใหการสนับสนุนผูที่เขาโครงการ เชน มีนโยบาย
ใหคาตอบแทนเพื่อจูงใจใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 

หลักฐาน: 
อางอิงขอมูลของคณะฯ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

5 
 
6 

 
4 

      บรรลุเปาหมาย 
          ไมบรรลุเปาหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

สอดคลองตามผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ 

รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553 (อ.001) 

   2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอน

ก า ร เ ป ด ส อ น ใ น แ ต ล ะ ภ า ค

การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

สอดคลองตามผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ 

รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553 (อ.001) 

    3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริม

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ

การให ผู เ รียนได เ รียนรูจากการ

ปฏิบั ติทั้งในและนอกหองเรียน

หรือจากการทําวิจัย 

มีรายวิชาปฏิบัติการ และโครงงาน
นักศึกษา 

ตารางจัดสรรกลุมวิชาโครงงาน 
(อ.2.1-05) 

   4. มีการให ผู มีประสบการณทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตร 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ถายทอดประสบการณในวิชา
สัมมนา หรือมีการนํานักศึกษาไป
ทัศนศึกษาตามโรงงานตางๆ 

หนังสือเชิญวิทยากร 
(อ.2.1-06) 
หนังสือติดตอโรงงานตางๆ 
(อ.2.1-07) 

   5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ

มีการยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับ
งานวิจัย 
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ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจ

แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ใหนักศึกษาเขาประเมินการสอน
ของอาจารย 

www.eng.psu.ac.th 
 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการ

ประเมินรายวิชา 

  

 
 
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีอาจารยที่มีคุณวุฒิป.เอกในสัดสวนที่สูงเกินรอยละ 90 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 4 
การวิจัย 

 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ 4.3 :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
กลุมสถาบัน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ข และ ค2 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

ค1 และ ง 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 75,000 บาทขึ้นไปตอคน  

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 
 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง 16,259,066 1,161,362 

ตัวหาร 14 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

250,000 
 

1,161,362 
 

5 
  บรรลุเปาหมาย 
      ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: มีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเปนสาขาความเปนเลิศทางวิศวกรรมเคมี 

หลักฐาน: 
1.  อางอิงขอมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 9  
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ 9.1 :ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 
7 

 
7 

 
4 

     บรรลุเปาหมาย 
         ไมบรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ต้ั ง แต ร ะ ดับภาควิ ช าห รือหน ว ย ง าน
เทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

ขอมูลเหมือนคณะฯ รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553 (อ.001) 

    2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

ขอมูลเหมือนคณะฯ รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553 (อ.001) 

   3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

ขอมูลเหมือนคณะฯ รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553 (อ.001) 

    4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 
1)การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต อสภาสถาบันและ สํ า นักง าน
คณะก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานระหวางปในที่
ประชุมภาควิชาฯ และมี
การจัดทํารายงานตาม
กําหนดเวลา 

รายงานประกันคุณภาพ 
ประจําป 2553 
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กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

มีการการกําหนด
แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการประจําป 2553 
(อ.2.1-08) 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง9 องคประกอบคุณภาพ 

มีการทําฐานขอมูลบุคลากร
ของภาควิชาฯ 

www.chem.eng.psu.ac.th 
 
 
 

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

การประเมินโครงงาน และ
การปอนผลกลับสูนักศึกษา 

ตารางคะแนนประเมินรายวิชา
โครงงาน  
(อ.2.1-09) 

 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน 

  

 9. มีแนวปฏิบั ติที่ดีหรืองานวิจัยด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน 

  

 

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 9 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีการรวมขอมูลที่เปนระบบมากขึน้และตรวจสอบไดงายขึ้น 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
   - 
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บทท่ี 3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
 
บทสรุปผูบริหารตัวบงช้ีของ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีพืน้ฐาน 

- ดานคุณภาพบัณฑิต 
- ดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 

 - ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
- ดานการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

ตัวบงชี้ของ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน 

- ดานคุณภาพบัณฑิต 
ภาควิชามีการผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ท่ีทําวิทยานิพนธ    และตองมีการ
นําเสนอผลงานอยางนอย 1 คร้ังในระดับการประชุมวิชาการ สําหรับปริญญาโท และอยางนอย 
1 บทความตีพมิพในวารสารระดับนาชาติสําหรับปริญญาเอก ซ่ึงการดําเนินงานในรอบ 3 ปท่ี
ผานมา พบวานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสวนใหญจะนําเสนอผลงานในรูปของการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยคิดผลงานของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาเฉล่ียตอคนเปนรอยละ 20   อยางไร
ก็ตามผลงานดงักลาวยังตํ่ากวาเปาหมายท้ังนี้เนื่องจาการเปล่ียนเกณฑการนับ 

- ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
จากการที่คณาจารยและนักวจิัยมีงานวิจยัอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ี
เขามามีสวนรวมในงานวจิัยจึงทําใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานในรูปแบบของการนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอในรูปของวารสารวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากนี้ทางศูนยความเปนเลิศทางดานวศิวกรรมเคมีไดผลักดันใหมีการเผยแพรบทความใน
รูปแบบวารสารใหมากข้ึนโดยมีระดับของเงินรางวัลตีพิมพใหสอดคลองกับระดับคุณภาพของ
วารสาร 

- ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
  ภาควิชาสนับสนุนใหคณาจารยไดมีการขอตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน อยางไรก็ตามการพัฒนา 
      คณาจารยยังตํ่ากวาเปาหมายอยูเล็กนอยท้ังนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเกณฑการประเมิน  
      อยางไรก็ตามภาควิชามีนโยบายผลักดันการเขาสูตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน เชนการอนุญาตให 
      อาจารยลาเพ่ิมพูนความรูเพื่อเขียนหนังสือ สําหรับใชในการขอตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน  

 
- ดานการพฒันาและประกันคณุภาพภายใน 
      ระดับคะแนนจากองคประกอบตางๆท่ีใชในการประเมินสูงกวาเปาหมายเล็กนอย 
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กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 3: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

เกณฑการประเมิน : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมลู
ยอนหลัง 3 ป 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง   
 
 
 
 
           4.88 

 
 
 
 
 
 
   19.50 

- กรณีที่ 1 5 6 2 1.63 
- กรณีที่ 2 1 4 - 1.25 
- กรณีที่ 3 3 - 1 2 
- กรณีที่ 4 - - -  
- กรณีที่ 5 - - -  

ตัวหาร (นศ ท่ีจบ) 11 11 3  25.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

12 
 

19.50 
 

3.90 
            บรรลุเปาหมาย 
       ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน:  ในชวงป 2551-2553 นักศึกษาไดมีผลงานตีพิมพต้ังแตระดับการนําเสนอในประเทศ จนถึงระดับวารสารระดับชาติ 
คิดเปนรอยละ 20.00 แตยังตํ่ากวาเปาหมายท่ีต้ังไว รอยละ 100 ทั้งน้ีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีนับและมีการนําดัชนีคุณภาพมาคิด 
 

หลักฐาน: 
            http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
 

ขอสรุปโดยรวมดานคุณภาพบัณฑิต 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          - 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การผลักดันใหนักศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธในลักษณะการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติเปนตนไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดับชาติที่อยูในฐานที่สกอ.ยอมรับหรือมีดัชนีคุณภาพ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
         - 
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กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชื่อตัวบงชี้ 5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

เกณฑการประเมิน : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

                 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผ ล ร ว ม ข อ มู ล
ยอนหลัง 3 ป 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง 11.50    8.375       6  
 
 
 
 

25.875 

 
 
 
 
 
 
58.15 

- กรณีที่ 1 34 13 - 5.875 
- กรณีที่ 2 7 6 4 4.25 
- กรณีที่ 3 2 - - 1 
- กรณีที่ 4 2 3 4 6.75 
- กรณีที่ 5 3 3 2 8 

ตัวหาร 15.5 15 14 44.5 44.5 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

20 
 

58.15 
 

5 
     บรรลุเปาหมาย 
         ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน:  
ภาควิชามีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับมากกวารอยละ 50 ทั้งน้ีบทความสวนหนึ่งไดจากงานวิจัยทีมี
บัณฑิตศึกษาเขารวม อยางไรก็ตามผลการดําเนินการตํ่ากวาเปาหมายเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑการประเมิน 
 

ขอสรุปโดยรวมดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ผลักดันใหคณาจารย/นักวิจัยเขียนบทความวิชาการลงในวารสารวิชาการที่มีดัชนีคุณภาพหรืออยูในเกณฑที่ สกอ. ยอมรับ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ชื่อตัวบงชี้ 14: การพัฒนาคณาจารย   

เกณฑการประเมิน : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
 ตําแหนง 

วิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา 
2551 2552 2553 รวม 3 

ป 
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลรวมขอมลู 3 
ปยอนหลัง 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  
อาจารย 

ป.ตรี - - - - -  
 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.40 

ป.โท - - - - - 
ป.เอก 5 5 5 15 5 

ผศ. 

ป.ตรี - - - - -  
9 

129 
ป.โท 1 1 1 3 3 
ป.เอก 7.5 7 7 21.5 6 

รศ. 
ป.ตรี       

 
72 

ป.โท      
ป.เอก 3 3 3 9 8 

ศ. 

ป.ตรี       

ป.โท      
ป.เอก      

ตัวหาร                                                                                                                 44.5 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

5.88 
 

6.40 
 

5 
   บรรลุเปาหมาย 

       ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 

หลักฐาน: 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 

 

ขอสรุปโดยรวมดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
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ขอสรุปโดยรวมดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรมีการผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
-. 
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กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน 
ดานการพฒันาและประกันคณุภาพภายใน 

 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ชื่อตัวบงชี้ 15: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

เกณฑการประเมิน : 
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
 

3.90 
 

4.26 
 

4.26 
    บรรลุเปาหมาย 
        ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
 
 

หลักฐาน: 
- 

 

 
 

 
 

ขอสรุปโดยรวมดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงระบบการรวบรวมและตรวจสอบขอมูล 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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บทท่ี 4 สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

4.1 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (ฟอรม สกอ.)  
4.2 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (ฟอรม สมศ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31  

 
4.1 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (ฟอรม สกอ.)       
                  
  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ     

องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้ง ขอมูล 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอทีม่ีการดําเนินงาน) 

จํานวน
ขอ 

ที่ทําได 

คะแนน 
(ระดับ) 

คิดคะแนน 
เทียบเกณฑ 

  

  หาร      1 2 3 4 5 6 7 8 9         

ตัวบงชี้ สกอ.                                   

องคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (4)                                 4.03 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร                               4.00 ดี 
กรณีที่ 2 เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         1 1 1 1 1   1     6 4 4.00 ดี 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                5.00 ดีมาก 

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
อาจารยป.

เอก 
13 92.86 5                       5.00 ดีมาก 

  
อาจารย
ทั้งหมด 

14                               

2.3 อาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ                                3.57              ด ี

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ รศ.+ศ. 3 21.43 3.57                       3.57 ดี 

  
อาจารย
ทั้งหมด 

16                               

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน         1 1 1 1 1 1       6 4 4.00 ดี 

องคประกอบที ่4 การวิจัย (3)                                 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

                              5.00 ดีมาก 
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  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ     

องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้ง ขอมูล 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอทีม่ีการดําเนินงาน) 

จํานวน
ขอ 

ที่ทําได 

คะแนน 
(ระดับ) 

คิดคะแนน 
เทียบเกณฑ 

  

  หาร      1 2 3 4 5 6 7 8 9         

ตัวบงชี้ สกอ.                                   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาท) 
เงิน

สนับสนุ
น 

16,259,066 1,161,362 5                       5.00 ดีมาก 

  
อาจารย+
นักวิจัย 

14                               

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)                                 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         1 1 1 1 1 1 1     7 4 4.00 ดี 

คาเฉลี่ย 9 องคประกอบ                               4.26 
                                  ด ี
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4.2 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (ฟอรม สมศ.)    

           

ตัวบงชี้ 
 

ตัวตั้ง ขอมูล ขอมูล 
ถวง

น้ําหนัก 

ผลรวมขอมูล 
3 ปยอนหลัง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ผลการ 
ประเมิน 

ตัวหาร 2551 2552 2553   

ตัวบงชี้พื้นฐาน                   

ดานคุณภาพบัณฑิต                 3.90   

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ถวงน้าํหนักผลงานฯ         4.88 19.50 3.90     

  กรณีที่ 1 5.00 6.00 2.00 1.63           
  กรณีที่ 2 1.00 4.00 0.00 1.25           
  กรณีที่ 3 3.00 0.00 1.00 2.00           
  กรณีที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00           
  กรณีที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00           
  ผูสําเร็จการศึกษาป.โท 11.00 11.00 3.00   25.00         

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค                 5.00   

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร               5.00     
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถวงน้าํหนักผลงานฯ         25.88 58.15 5.00     

  กรณีที่ 1 34.00 13.00 0.00 5.88           
  กรณีที่ 2 7.00 6.00 4.00 4.25           
  กรณีที่ 3 2.00 0.00 0.00 1.00           
  กรณีที่ 4 2.00 3.00 4.00 6.75           
  กรณีที่ 5 3.00 3.00 2.00 8.00           

  อาจารยและนักวิจัย
ทั้งหมด 

15.50 15.00 14.00   44.50         
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ตัวบงชี้  
ตัวตั้ง 

ขอมูล   ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ผลการ 
ประเมิน   ตัวหาร 2551 2552 2553 ถวง

น้ําหนัก 
3 ปยอนหลัง     

ดานการบริหารและพฒันาสถาบัน                 5.00   
14. การพัฒนาคณาจารย ถวงน้าํหนักของอาจารย         285.00 6.40 5.00     
  อาจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           
  อาจารย-โท 0.00 0.00 0.00 0.00           
           
  อาจารย-เอก 5.00 5.00 5.00 75.00           
  ผูชวยศาสตราจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           
  ผูชวยศาสตราจารย-โท 1.00 1.00 1.00 9.00           
  ผูชวยศาสตราจารย-เอก 7.50 7.00 7.00 129.00           
  รองศาสตราจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           
  รองศาสตราจารย-โท 0.00 0.00 0.00 0.00           
  รองศาสตราจารย-เอก 3.00 3.00 3.00 72.00           
  ศาสตราจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           
  ศาสตราจารย-โท 0.00 0.00 0.00 0.00           
  ศาสตราจารย-เอก 0.00 0.00 0.00 0.00           
  อาจารยปฏิบัตงิานจริง 15.50 15.00 14.00   44.50         

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน                 4.26   

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด             4.26 4.26     

ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถาบัน (ตัวบงชี้ที ่1- 11)                 4.45 ด ี

ภาพรวม                 4.54 ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 

 - ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 - ภาคผนวก ข แผนการดําเนนิงานรายตัวบงช้ี 
 - ภาคผนวก ค คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 
 - ภาคผนวก ง ความหมายรหสัเอกสารอางอิง 
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ภาคผนวก ก  
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ป

การศึกษา 
2551 

ป
การศึกษา 

2552 

ป
การศึกษา 

2553 
ผูรับผิดชอบ 

1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด      

1.1 ระดับปริญญาตรี  
1 1 1 รองหัวหนาภาคฯ 

ฝายวิชาการ 
1.2 ระดับ ป.บัณฑิต 2 2 2 ประธานหลักสูตร  
1.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1 ประธานหลักสูตรป.โท 
1.4 ระดับปริญญาเอก  1 1 1  ประธานหลักหลักสูตรป.เอก 

2. จํานวนหลักสูตร(ที่ไมใชวิชาชีพ)ที่ เปดสอน
ทั้งหมด 

   
  

2.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1 ประธานหลักสูตรป.โท 
2.2 ระดับปริญญาเอก  1 1 1  ประธานหลักหลักสูตรป.เอก 

3. จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด      

3.1 ระดับปริญญาตรี 
1 1 1 รองหัวหนาภาคฯ 

ฝายวิชาการ 
4. จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
   

  

4.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1 ประธานหลักสูตรป.โท 
4.2 ระดับปริญญาเอก 1 1 1  ประธานหลักหลักสูตรป.เอก 

5. จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

   
  

5.1 ระดับปริญญาตรี 
1 1 1 รองหัวหนาภาคฯ 

ฝายวิชาการ 
5.2 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1 ประธานหลักสูตรป.โท 
5.3 ระดับปริญญาเอก 1 1 1  ประธานหลักหลักสูตรป.เอก 

6. จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  

   

  

6.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1 ประธานหลักสูตรป.โท 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ป

การศึกษา 
2551 

ป
การศึกษา 

2552 

ป
การศึกษา 

2553 
ผูรับผิดชอบ 

6.2 ระดับปริญญาเอก 1 1 1  ประธานหลักหลักสูตรป.เอก 
7. จํ านวนนักศึกษาปจจุบันทั้ งหมดทุกระดับ

การศึกษา 
 

248 
 

255 
 

280 
กลุมสนับสนุนวิชาการ 

7.1 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด  ระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

 
190 

 
195 

 
196 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

7.2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด  ระดับ
ปริญญาโท (ภาคปกติ) (แผน ก) 

 
38 

 
39 

 
58 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

7.3 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด  ระดับ
ปริญญาเอก (ภาคปกติ) 

 
20 

 
21 

 
26 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

8. จํานวนผูสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 
59 

 
63 

 
54 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

9. จํานวนผูสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 
14 

 
14 

 
1 

ประธานหลักสูตรป.โท  

9.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
       ที่จบโดยแผน ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 
 

14 

 
 

14 

 
 

1 
 ประธานหลักสูตรป.โท 

10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

 
- 

 
3 

 
1 

ประธานหลักหลักสูตรป.เอก  

11. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

- 3 1 
ประธานหลักหลักสูตรป.เอก  

12. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

  
     15 

 
16 

การจัดการทรัพยากรบุคคล  

13. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

1 1 1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

14. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

15 15 15 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

14.1 จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

4 4 4 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

15. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

   
  

15.1 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 

1 1 1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

15.2 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย 7.5 7 6 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ป

การศึกษา 
2551 

ป
การศึกษา 

2552 

ป
การศึกษา 

2553 
ผูรับผิดชอบ 

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
16. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง

รองศาสตราจารย 
   

 

16.1 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

3 3 3 
การจัดการทรัพยากรบุคคล 

17. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวม
ทุกหลักสูตร 

   
  

17.1 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 133.74 128.04 118.93 กลุมสนับสนุนวิชาการ 
17.2 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 37.36 47.76 121.43 กลุมสนับสนุนวิชาการ  

18. จํ านวนเครื่ องคอมพิวเตอรที่ จัดบริการให
นักศึกษา 

8 28 10 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  

19. จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ 
ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช WiFi 
กับสถาบัน 

8 
 

13 24 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  

20. จํ า น วน เ งิ นส นับส นุน ง าน วิ จั ย ห รื อ ง าน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

5,050,068 7,772,131 5,773,962 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย  

21. จํ า น วน เ งิ นส นับส นุน ง าน วิ จั ย ห รื อ ง าน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

2,813,527 4,400,605 10,485,103 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย  

22. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการย่ืน
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- 1 - 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย   

23. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 10 10 10 การจัดการทรัพยากรบุคคล  
24. รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) 2,409,462 1,879,077 1,587,543  ทีมบริหารภาควิชา 
25. งบดําเนินการทั้งหมด 1,875,042 1,722,118 1,562,436 ทีมบริหารภาควิชา  
26. คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

โดยตนสังกัด 
4.66 4.69 4.54 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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ภาคผนวก ข 

องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) ปการศึกษา 2553 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

องคประกอบและตัวบงชี้ 
แผน แผนการดําเนินงาน 

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)             

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (8)             

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (ขอ) 

แผน 7 7 7 7 7 

ผล 6         

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) แผน 90 90 90 90 90 

ผล 92.86         

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
(รอยละ) 

แผน 18 20 25 25 25 

ผล 21.43         

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ขอ) แผน 5 5 5 5 5 

ผล 6         

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (3)             

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 

แผน 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ผล 1,161,362         

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)           

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ขอ) 

แผน 7 7 7 7 7 

ผล 7         

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)             

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน             

ดานคุณภาพบัณฑิต (4)             

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ) 

แผน 12 15 20 25 30 

ผล 19.5         

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (3)             

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (รอยละ) 

แผน 20 20 20 20 20 

ผล 58.15         
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ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน (3)             

14. การพัฒนาคณาจารย (ขอ) แผน 5.88 5.88 5.90 5.90 5.90 

ผล 6.40         

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (1)             

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด (คะแนนประเมิน) 

แผน 3.9 3.9 4 4 4 

ผล 4.26         
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ภาคผนวก ค  
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

 
คําสั่งแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดูแลหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารอางอิง 

 
รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553   อ.001 
 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html     
คําสั่งแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร       อ.2.1-01 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549         อ.2.1-01 
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/54  ภาระงานใหม จํานวนนักศึกษาที่ยืนยัน อ.2.1-02 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดูแลหลักสูตร        อ.2.1-03 
รายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับป.ตรี       อ.2.1-04 
ตารางจัดสรรกลุมวิชาโครงงาน        อ.2.1-05 
หนังสือเชิญวิทยากร         อ.2.1-06 
หนังสือติดตอโรงงานตางๆ         อ.2.1-07 
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2553        อ.2.1-08
ตารางคะแนนประเมินรายวิชาโครงงาน       อ.2.1-09 

 




