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ค าน า 

  รายงานการประเมินคุณภาพฉบับนี้ จัดท าเพื่อสรุปและน าเสนอผลด าเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าและพัฒนาการของภาควิชาฯ ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของ สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ) และ สมศ. (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)) ซึ่งประกอบด้วย 

 การประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย ์
 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 การด าเนินภารกิจในด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ ในรอบปีที่ผ่านมานี้ ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดย
ความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ ตลอดจนนักศึกษา ภาควิชาฯ จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ 
โอกาสนี้ด้วย 

 
 

           (รองศาตราจารย์ ดร. เกริกชัย   ทองหนู) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

        กรกฎาคม 2554 
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บทที่ 1 ส่วนน า 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่ตั้ง 110/5 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

พ.ศ. 2510 เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นรุ่นแรกในเดือนมิถุนายน โดยใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว 

พ.ศ. 2514 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารกลางเสร็จสิ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงย้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปมาเรียนที่วิทยาเขต
หาดใหญ่และในปีถัดมาก็ย้ายนักศึกษาที่เหลือทั้งหมดมาที่หาดใหญ่ 

พ.ศ. 2526 รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2537 ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2542  รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ โดยจัดตั้งหลักสูตรร่วมกับ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีเดียวกันภาควิชาฯ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ. 2550 รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว -
การแพทย ์

พ.ศ. 2551 ก่อตั้งเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายและหน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้
จากการวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์
ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 

พันธกิจ 
1.  ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณภาพและจริยธรรม 
2.  สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่สากล 
3.  บูรณการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 
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4.   สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสู่สังคม 
วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

3. ใหบ้ริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ 

1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ 

 
แผนภูมิสายการบริหารงาน 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการหน่วยงานชุดปีการศึกษา 2553 
ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผศ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ผศ.เลียง คูบุรัตถ์  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศ 
ผศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
ผศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช หัวหน้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร 
ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ หัวหน้าแขนงอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม 
ผศ. เลียง คุบุรัตถ์  หัวหน้าแขนงคอมพิวเตอร์และ DSP 
ผศ.ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ หัวหน้าแขนงไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช  หัวหน้าแขนงวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

1.6 จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4  จ านวน   365    คน 
ระดับปริญญาโท  จ านวน     33    คน 
ระดับปริญญาเอก  จ านวน     11    คน 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
อาจารย์ จ านวน   23     คน ลาศึกษาต่อ   3   คน 
บุคลากร จ านวน   11     คน 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
ช่วงเวลาของปีการศึกษา 2553 อยู่คาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2553 และ 2554 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,120,724 บาท และ 4,010,468 บาท ตามล าดับ 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
- เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
- เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร จัดการงานประจ า 
- เปิดเผยการใช้งบประมาณอย่างละเอียด ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดสรร 
- ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร และนักศึกษา 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

แนวทางการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ภาควิชาฯ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในบริเวณภาควิชาฯ ตลอดจน
จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาอย่างทั่วถึง 

- ระบบเครือข่ายของภาควิชาฯ มีความ
เสถียรมากขึ้น มีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
ในการแชร์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ติดตั้งท าให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้
ดีขึ้น 

- มีการพัฒนา Website ของภาควิชาฯ ให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

- อาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาสามารถ
ใช้เครือข่ายไร้สายได้ทั่วทั้งภาควิชาฯ  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ และปรับปรุงบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในภาควิชาฯ เช่น การ
ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โครงการ IHPT ในภาคฤดูร้อน 
กิจกรรม Big Cleaning Day ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
แสดงออกและทักษะการบริหารจัดการเช่น การมีส่วนร่วม 
ในงานปีใหม่ งานวันเด็ก การแข่งขันทางวิชาการ การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

- มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม 

ภาควิชาฯ มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติคุมวิทยานิพนธ์น้อย ดังนั้นจึง
สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเอง เพื่อให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น 

- มีอาจารย์ประจ าของภาควิชาฯ ไปศึกษา
ต่ อ ในระดั บปริญญา เอกทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

- มีอาจารย์ประจ าของภาควิชาฯ ท างานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีอาจารย์ก าลังจะเกษียณอายุภายในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นภาควิชาฯ 
จึงรับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะ
เกษียณและเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านงานวิจัย และการเรียนการสอน 

- ภาควิชาฯ รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- ก าลังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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บทที ่2 ผลการประเมินตามตวับ่งชี้ของ สกอ. 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกระบวนการมาตรฐาน จึงท าให้
หลักสูตรที่เปิดสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร ผลการประเมินในองค์ประกอบนี้ พบว่า ภาควิชาฯ มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2 นั้น ถึงแม้ภาควิชาฯ 
บรรลุเป้าหมาย แต่หากพิจารณาค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในระยะเวลา 3 ปี พบว่า ยังมี
จ านวนไม่มากนักและมีแนวโน้มลดลง นั่นคือ ปี 2551 มีจ านวนร้อยละ 38.42 ปี 2552 มีจ านวนร้อยละ 36.17 และปี 
2553 มีจ านวนร้อยละ 31.82 ทั้งนี้เนื่องจากการเกษียณอายุราชการและการลาออก ดังนั้นภาควิชาฯ จึงด าเนินกลยุทธ์
เพิ่มสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้มากขึ้น เพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณในปีต่อๆ มาและการ
เพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและวิจัย เช่น (1) การส่งอาจารย์ประจ าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกซึ่งในปี
การศึกษา 2553 นี้ มีอาจารย์ประจ าที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอยู่ 3 คน (2) การบรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเข้าเป็นอาจารย์ประจ า ซึ่งในปีการศึกษา 2553 นี้ มีจ านวน 2 คน แต่ไม่สามารถนับรวมในการประเมินครั้ง
นี้ได้ (3) การสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (4) การสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางด้าน
วิชาการของคณาจารย์และบุคลากรเพื่อให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการท างานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
งานวิจัยของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ภาควิชาฯก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นจ านวน 180,000 บาท ผลการประเมินในรอบปีนี้ ภาควิชาฯ บรรลุ
เป้าหมาย โดยมีงบวิจัยเฉลี่ยคนละ 321,497 บาทต่อคน ซึ่งเป็นผลจากการที่ (1) ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนคณาจารย์
และบุคลากรได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การก่อตั้งเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู 
ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย หน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและการ
ก่อตั้งทีมวิจัยต่างๆ การส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรให้เข้าร่วมงานสัมมนาและประชุมวิชาการ ท าให้ภาควิชาฯ 
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง (2) มีคณาจารย์ที่ท าวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีหัวข้องานวิจัยที่ชัดเจน 
(3) มีนักศึกษา ป.ตรี ให้ความสนใจในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ภาควิชาฯ ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. ตาม
คณะฯ และใช้ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพของคณะฯ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล ภาควิชาฯ ได้
ใช้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑติ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวบ่งชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 
1. เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  

4 หรือ5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  

ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553          

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 5 4    บรรลุเป้าหมาย 

       ไม่บรรลุเป้าหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

      1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- มีการแต่งต้ังกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษา และ
ภาคอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2549 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

- มีระเบียบ/ขั้นตอนการปิด
หลักสูตร 

- ด าเนินการตามคณะฯ 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไป - มีการแต่งต้ังคณะท างานดูแล - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวบ่งชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒุิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ด้วย (หมายเหต ุ: ส าหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ) 

หลักสูตร 
- มีการรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร (หลักสูตรป.ตรี 2549) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละป ีทุกหลักสูตร 

- มีการแต่งต้ังกรรมการในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับ 
ป.ตรี 

     5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 

- มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- รายงานสภาวะการหางาน
ท า 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวบ่งชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของบัณฑิต 

 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

  

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ 
ง) 

  

 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ค1 และ ง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หรือ ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ค1 และ ง ร้อยละ 12 ขึ้นไป  

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
กรณีที่ 1 

 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
ตัวตั้ง   
ตัวหาร                      

กรณีที่ 2 
 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์

ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ผลการด าเนินงาน  
 ตัวตั้ง    

ตัวหาร                            
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  35 ร้อยละ 35.66 2.97    บรรลุเป้าหมาย 

       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ บรรลุเป้าหมายของการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ แต่อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ ยังมีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ป.เอก น้อย แต่ภาควิชาฯ พยายามด าเนินการแก้ไขโดยการรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิ ป.เอก เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจ าเพิ่มเติม และ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าของภาควิชาฯ ไปศึกษาต่อในระดับ ป.เอก ในรอบปีการประเมินนี้ มีอาจารย์บรรจุใหม่และที่กลับจากเรียนต่อ
ระดับ ป.เอก กลับมา จ านวน 3 คน แต่ไม่สามารถนับรวมเข้าในการประเมินครั้งนี้ได้ 
หลักฐาน: 

1. อ้างอิงข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 

กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ค1 และ ง ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ค1 และ ง ร้อยละ 6 ขึ้นไป  

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
กรณีที่ 1 

 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
ตัวตั้ง   
ตัวหาร  

กรณีที่ 2 
 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์

ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ผลการด าเนินงาน  
 ตัวตั้ง    

ตัวหาร    
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.42 5       บรรลุเป้าหมาย 

          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามทางภาควิชาฯ ก็ให้การสนับสนุนให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งการไปศึกษาต่อในระดับ ป.เอก ด้วย 

หลักฐาน: 
1. อ้างอิงข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 6 4       บรรลุเป้าหมาย 

          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

   1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

มกีารจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของคณะฯ 

อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ  

   2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

มีรายละเอียดของรายวิชา
สอดคล้องตามการด าเนินงานของ
คณะฯ 

อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ 
 

    3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
หรือจากการท าวิจัย 

มรีายวิชาปฏิบัติการ และโครงงาน
นักศึกษา 

- ตารางจัดสรรกลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
- ตารางจัดสรรกลุ่มวิชาโครงงาน 

   4. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ในวาระ
พิเศษหรือมีการน านักศึกษาไป
ทัศนศึกษาตามโรงงานต่างๆ 

- หนังสือเชิญวิทยากร 
- หนังสือติดต่อโรงงานต่างๆ 

   5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยย่อย  

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของ ให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอน ผลประเมินจากนักศึกษาใน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ของอาจารย ์ website ของคณะฯ 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการรับสมัครและบรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเริ่มทยอยกลับมา 
2. รายวิชาในหลักสูตรทุกหลักสูตรมีการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ในการศึกษา 
3. ภาควิชาฯ ควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ

เรียนรู ้ตามผลการประเมินรายวิชา ในทุกๆ รายวิชา ซึ่งในปัจจุบันอาจขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในแต่ละรายวิชา 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ชื่อตัวบ่งชี้ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
กลุ่มสถาบัน กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

ข และ ค 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

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

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์

ตัวตั้ง   
ตัวหาร         

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
180,000 321,497 5   บรรลุเป้าหมาย 

      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการท างานวิจัย 
คณาจารย์และบุคลากรท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการได้รับเงินสนับสนุนการ
ท าวิจัยจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชาฯ อื่นในด้านการวิจัย เช่น การก่อตั้งเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะ
ด้านวิศวกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย หน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และทีม
วิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ สามารถพัฒนางานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

หลักฐาน: 
1. อ้างอิงข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการท างานวิจัย 
2. มีคณาจารย์ที่ท าวิจยัอย่างต่อเนือ่งและมีหัวข้องานวิจัยที่ชดัเจน 
3. มีนักศึกษา ป.ตรี ให้ความสนใจในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึน้ 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 4 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 9.1 :ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 7 4      บรรลุเป้าหมาย 

         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                                      

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้ ง แต่ ระดับภ าควิ ช าหรื อหน่ ว ย ง าน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

ใช้ระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย 

อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ 

    2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

ใช้ระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย 

อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ 

   3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ 

    4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่ อสภาสถาบันและส านั ก ง าน
คณะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

- มีผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลงานด้านประกัน
คุณภาพ 

- มีการจัดท ารายงานตาม
ก าหนดเวลา 

รายงานประจ าปีของภาควิชาฯ 
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การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

  5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

มีการก าหนดแผนปฏิบัติ
การ 

แผนปฏิบัติการ 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง9 องค์ประกอบคุณภาพ 

ใช้ระบบสารสนเทศ
ประกันคุณภาพของคณะฯ 

Website สารสนเทศประกัน
คุณภาพของคณะฯ 

  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

ใช้ระบบและกลไกของ
คณะฯ 

อ้างอิงข้อมูลของคณะฯ 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 9 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบสารสนเทศและบุคลากรที่อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและประมวลผล 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรมรีะบบคัดกรองข้อมูลที่ดีและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
- 
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บทที่ 3 ผลการประเมินตามตวับ่งชี้ของ สมศ. 
 
บทสรุปผู้บริหารตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

- ด้านคุณภาพบัณฑิต 
- ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 - ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
- ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
ภาควิชาผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก ตามหลักสูตรแผน ก ซึ่งต้องท าวิทยานิพนธ์  และต้องมีการ

น าเสนอผลงานและ/หรือตีพิมพ์บทความตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการด าเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
พบว่า นักศึกษาบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่น าเสนอผลงานในรูปของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาฯ มีการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกหักสูตรตามมาตรฐาน สกอ.  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนด้านคุณภาพ
บัณฑิต เช่น มีคณาจารย์ของภาควิชาฯ ท างานร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ความรู้ เฉพาะด้านเช่น วิศวกรรมฟื้นฟู 
ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและหน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็น
ต้น ท าให้มีหัวข้องานวิจัยที่ชัดเจนและมีเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของรอบปีนี้ ภาควิชาฯ บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้น้ี 
 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ภาควิชาฯ ด าเนินการตามบริบทของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัย ภาควิชา

ฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการออกมาได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย จึง
ท าให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ และการน าเสนอทาง
วารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การประเมินการประกันคุณภาพภายในของรอบปีนี้ ภาควิชาฯ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้น้ี 
 

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการขอต าแหน่งวิชาการและการศึกษาต่อเพื่อปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

การพัฒนาคณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังอยู่ในระดับเดียวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาด้านนี้ต้องอาศัย
เวลาในการปรับเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามการผลักดันคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นและการศึกษาต่อเป็น
นโยบายหนึ่งของภาควิชาฯ ที่ต้องด าเนินไปให้ลุล่วงในที่สุด เช่น การอนุญาตให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อเขียน
หนังสือส าหรับใช้ในการขอต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น การอนุญาตให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้นี้ ภาควิชาฯ บรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว ้
 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ภาควิชาฯ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภาค

วิชาฯ มีการด าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกของคณะฯ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
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ด าเนินการประกันคุณภาพ ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตัวบ่งชี้ ตลอดจนประสานงานกับทางคณะฯ และ
รับผิดชอบในภาระกิจการประกันคุณภาพตามแนวทางของคณะฯ 
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กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 
ด้านคุณภาพบณัฑิต 

 
ด้านคุณภาพบณัฑิต 
ชื่อตัวบ่งชี้ 3: ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ข้อมูลถ่วงน้ าหนัก ผลรวมข้อมลู
ย้อนหลัง 3 ป ี

ผลลัพธ ์

ตัวตั้ง    
- กรณีที่ 1     
- กรณีที่ 2     
- กรณีที่ 3     
- กรณีที่ 4     
- กรณีที่ 5     

ตัวหาร (นศ ท่ีจบ)      
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
12 18.52 3.70        บรรลุเป้าหมาย 

           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน 
 ในช่วงปี 2551-2553 นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ตั้งแต่ระดับการน าเสนอในประเทศจนถึงระดับวารสารระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 
18.52 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 12 การด าเนินงานของภาควิชาฯ บรรลุเป้าหมายในตัวบ่งชี้นี ้
 

หลักฐาน: 
1. อ้างอิงข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีคณาจารย์ของภาควิชาฯ ท างานร่วมกับเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเชน่ วิศวกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่าย

เซนเซอร์ไร้สายและหน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นต้น ท าให้มีหัวข้องานวิจัยที่ชดัเจนและมี
เงินทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

2. มีการจัดการและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีส่วนร่วมในงานวิจัย ตั้งแต่ช่วงแรกของการเข้าเรียน รวมทั้ง
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ข้อสรุปโดยรวมด้านคุณภาพบัณฑติ 
ส่งเสริมให้นักศึกษา ป.ตรี บางส่วน มีส่วนร่วมในงานวิจัยของคณาจารย ์

3. ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มวิจัยด้านอื่น 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ผลักดันให้นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในลักษณะการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเป็นต้นไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานที่ สกอ. ยอมรับหรือมีดัชนีคุณภาพ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 5: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

                 
ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ข้อมูลถ่วงน้ าหนัก ผ ล ร ว ม ข้ อ มู ล
ย้อนหลัง 3 ปี 

ผลลัพธ ์

ตัวตั้ง    
- กรณีที่ 1     
- กรณีที่ 2     
- กรณีที่ 3     
- กรณีที่ 4     
- กรณีที่ 5     

ตัวหาร      
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
20 41.96 5        บรรลุเป้าหมาย 

           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่าร้อยละ 20 บทความส่วนหนึ่งได้จากงานวิจัยทีมี
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมและเป็นผลงานจากกลุ่มวิจัยต่างๆ ในภาควิชาฯ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นีสู้งกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หลักฐาน: 

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

 
ข้อสรุปโดยรวมด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนการท างานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
2. ควรส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มวิจัยต่างๆ ในภาควิชาฯ 
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ข้อสรุปโดยรวมด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลักดันให้นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในลักษณะการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติเป็นต้นไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานที่ สกอ. ยอมรับหรือมีดัชนีคุณภาพ 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ชื่อตัวบ่งชี้ 14: การพัฒนาคณาจารย์   
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
 ต าแหน่ง 

วิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา 
2551 2552 2553 รวม 3 

ปี 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ผลรวมข้อมลู 3 
ปีย้อนหลัง 

ผลลัพธ ์

ตัวตั้ง  
อาจารย ์

ป.ตรี        
ป.โท      
ป.เอก      

ผศ. 

ป.ตรี       
ป.โท      
ป.เอก      

รศ. 
ป.ตรี       
ป.โท      
ป.เอก      

ศ. 
ป.ตรี       
ป.โท      
ป.เอก      

ตัวหาร  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 4.04 3.37    บรรลุเป้าหมาย 

       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน: 
 ภาควิชาฯ ยังมีสัดส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิเมื่อคิดดัชนีคุณภาพไม่สูงนัก แต่ภาควิชาฯ ก็มีกลยุทธ์ในการ
พัฒนาอาจารย์ประจ าและการบรรจุอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก 

หลักฐาน: 
1. อ้างอิงข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากร จึงเป็นปัจจัยสนับสนนุให้สามารถสร้างผลงานเพื่อ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ในอนาคต 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรมีการผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
2. การบรรจุอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ชื่อตัวบ่งชี้ 15: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 4.03 4.03     บรรลุเป้าหมาย 

        ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       
ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หลักฐาน: 

1. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
ข้อสรุปโดยรวมด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนของการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนของการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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บทที ่4 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

4.1 ตารางผลการด าเนินงานและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (ฟอร์ม สกอ.)  
4.2 ตารางผลการด าเนินงานและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (ฟอร์ม สมศ.)  
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4.1 ตารางผลการด าเนินงานและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (ฟอร์ม สกอ.) 
 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน 
เทียบ
เกณฑ ์

 ตั้ง ข้อมูล 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน (ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน) 

จ านวน
ข้อ 

ที่ท าได้ 

คะแนน 
(ระดับ) 

หาร    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ตัวบ่งชี ้สกอ.  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ (4)                 3.99 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร                4.00 ดี 

กรณีที่ 2 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     1 1 1 1 1     5 4 4.00 ดี 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                 2.97 พอใช้ 

กรณีที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ป.เอก 25.5 
35.66 2.97 

           
2.97 พอใช้ 

  อาจารย์ทั้งหมด 71.5            
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                 5.00 ดีมาก 
กรณีที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละปีก่อนหน้า 12.77 

42.42 35.35 
           

5.00 ดีมาก 
  ร้อยละปีปัจจุบัน 18.18            
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน     1 1 1 1 1 1    6 4 4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (3)                 5.00 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

  321,497 8.93            5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)                 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     1 1 1 1 1 1 1   7 4 4.00 ดี 
ค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 4.16 

ดี 
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4.2 ตารางผลการด าเนินงานและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (ฟอร์ม สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี ้
ตัวตั้ง ข้อมูล ข้อมูล 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลรวมข้อมลู 
3 ปีย้อนหลัง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการ 
ประเมิน ตัวหาร 2551 2552 2553 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน         4.025 ดี 
ด้านคุณภาพบณัฑิต         3.70 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ถ่วงน้ าหนักผลงานฯ     5.00 18.52 3.70 
กรณีที่ 1  1.00 3.00 0.50  
กรณีที่ 2 2.00 5.00  1.75  
กรณีที่ 3 1.00   0.50  
กรณีที่ 4  3.00  2.25  
กรณีที่ 5    0.00  

ผู้ส าเร็จการศึกษาป.โท 4.00 14.00 9.00  27.00 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์         5.00 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

       5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่วงน้ าหนักผลงานฯ     30.00 41.96 5.00 
 กรณีที่ 1 16.00 8.00 2.00 3.25  
 กรณีที่ 2 23.00 11.00 2.00 9.00  
 กรณีที่ 3 1.00 2.00 2.00 2.50  
 กรณีที่ 4  6.00 1.00 5.25  
 กรณีที่ 5 5.00 3.00 2.00 10.00  
 อาจารย์และนักวิจัย

ทั้งหมด 
26.00 23.50 22.00  71.50 
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ตัวบ่งชี ้
ตัวตั้ง ข้อมูล ข้อมูล 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลรวมข้อมลู 
3 ปีย้อนหลัง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการ 
ประเมิน ตัวหาร 2551 2552 2553 

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน         3.37  
14. การพัฒนาคณาจารย์ ถ่วงน้ าหนักของอาจารย์     289.00 4.04 3.37 
 อาจารย์-ตรี 1.00   0.00  
 อาจารย์-โท 5.00 5.00 5.00 30.00  
 อาจารย์-เอก 2.00 1.00 1.00 20.00  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย-์ตรี    0.00  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย-์โท 9.00 9.00 9.00 81.00  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย-์เอก 6.00 5.50 3.00 87.00  
 รองศาสตราจารย์-ตรี    0.00  
 รองศาสตราจารย์-โท 1.00 1.00 1.00 15.00  
 รองศาสตราจารย์-เอก 2.00 2.00 3.00 0.00  
 ศาสตราจารย-์ตรี    0.00  
 ศาสตราจารย-์โท    0.00  
 ศาสตราจารย-์เอก    0.00  
 อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 26.00 23.50 22.00  71.50 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน         4.03 
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

      4.03 4.03 

ตัวบ่งชี้พันธกิจหลกัของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 1- 11) 4.35 ดี 

ภาพรวม 4.03 ดี 
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ภาคผนวก 
 

 - ภาคผนวก ก ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 - ภาคผนวก ข แผนการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ 
 - ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 - ภาคผนวก ง ความหมายรหัสเอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด      
1.1 ระดับปริญญาตรี  2 2 2   
1.2 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1   
1.3 ระดับปริญญาเอก  1 1 1   

2. จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

   
  

2.1 ระดับปริญญาตรี 2 2 2   
2.2 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1   
2.3 ระดับปริญญาเอก 1 1 1   

3. จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขา วิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตร
สาขาวิชาชีพ)  

   

  

3.1 ระดับปริญญาตรี   2   
3.2 ระดับปริญญาโท (แผน ก )   1   
3.3 ระดับปริญญาเอก   1   

4. จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้ งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

  409 
  

4.1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด   ระดับ
ปริญญาตร ี(ภาคปกติ) 

  365 
  

4.2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด   ระดับ
ปริญญาโท (ภาคปกติ) (แผน ก) 

  33 
  

4.3 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด   ระดับ
ปริญญาเอก (ภาคปกติ) 

  11 
  

5. จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

   
  

6. จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท      
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 
ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
6.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทที่จบโดยแผน ก (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 

   
  

7. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

  26 
  

8. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   3   
9. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า 
  9 

  

10. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

  42.42 
  

11. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ 

   
  

11.1 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  5 
  

11.2 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  1 
  

12. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  13 
  

12.1 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  8 
  

12.2 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  4 
  

13. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

  4 
  

13.1 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  1 
  

13.2 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  3 
  

14. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวม
ทุกหลักสูตร 

  394.39 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 
ผู้รับผิดชอบ 

14.1 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   332.60   
14.2 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)   61.79   
14.3 ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)      

15. จ า น วน เ งิ นสนั บสนุ น ง านวิ จั ย ห รื อ ง าน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

  164,592.45 
  

16. จ า น วน เ งิ นสนั บสนุ น ง านวิ จั ย ห รื อ ง าน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

  138,439.22 
  

17. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษา
ต่อ) 

  23 
  

18. จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  88 
  

19. จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

  1 
  

20. จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที่ตีพิมพ์ 
(ปริญญาโท) 

  11 
  

21. จ านวนรวมของผลงานวิชาการ      
21.1  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาต ิ
  7 

  

21.2  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

  20 
  

22. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด   18   
 
 
 
  



 

36 
 

ภาคผนวก ข 
 

องค์ประกอบ ตัวบง่ชี้ (KPIs) ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้ 
แผน แผนการด าเนินงาน 

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)       

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ (8)       
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(ข้อ) 

แผน 5 6 6 6 6 
ผล 5     

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) แผน 35 35 35 35 35 
ผล 35.66     

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ร้อยละ) 

แผน 10 10 10 10 10 
ผล 42.42 (เพิ่มขึ้น)     

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ข้อ) แผน 5 6 6 6 6 
ผล 6     

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (3)        
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (บาท/คน) 

แผน 180,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
ผล 321,497     

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)      
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ข้อ) 

แผน 7 7 7 7 7 
ผล 7     

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)        

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน        

ด้านคุณภาพบณัฑิต (4)        
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 

แผน 12 12 12 12 12 
ผล 18.52     

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3)        
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 

แผน 20 20 20 20 20 
ผล 41.96     

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน (3)        
14. การพัฒนาคณาจารย์ (ข้อ) แผน 4 4 4 4 4 

ผล 4.04     
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (1)        
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด (คะแนนประเมิน) 

แผน 3 3 3 3 3 
ผล 4.03     

 
 


