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คํานํา 
 

              รายงานการประเมินตนเองของภาควิชาวิศวกรรมเคมี      คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสรุปและเสนอผลการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ 
ของภาควิชา ประจําปการศึกษา 2554 ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินการในชวง 1 มิถุนายน 2554 - 
31 พฤษภาคม 2555 การรายงานผลการดําเนินการจะเปนไปตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี ดังนี้ 

- องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
- องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
- องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

              
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             
                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร) 
                          หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
                     วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  
1.1 ชื่อหนวยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเปนมาโดยยอ 

  
            ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   กอต้ังมาต้ังแตป  
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 ยังรับผิดชอบในเร่ืองการวิจัย และการใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร
แกชุมชนในทองถ่ินอีกดวย 
วิสัยทัศน 

เปนแหลงเรียนรู ผลิตวิศวกร สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล และตอบสนองความ
ตองการของสังคม 
พันธกิจ 

1. ผลิตวิศวกรเคมี ท่ีคิดเปนทําเปน มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

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

เปาประสงค 
1.   เพื่อเสริมสรางงานวิจยัในสาขาท่ีมีศักยภาพไปสูความเปนเลิศ 
2.   เพื่อสรางและถายทอดผลงานวิจยัท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ และเช่ือมโยง



สูส
      
      
      
      
ควา

1.3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ากล  
 3.  เพื่อผลิตบ
 4.  เพื่อบูรณา
 5.  เพื่อบริหา
 6.  เพื่อเสริม
ามรูอยางเปน

 
โครงสรางอ
 
Uแผนภูมิการ

บัณฑิตท่ีมีคว
าการองคควา
ารจัดการองค
สรางสมรรถน
ระบบ 

งคกร และโค

แบงสวนราช

ามรู ความสา
มรูสูสังคมแล
กรเชิงรุกอยา
นะ และปรับว

รงสรางการบ

ชการ 

 

มารถ คิดเปน
ละชุมชน  
างมีประสิทธิภ
วฒันธรรมอง

บริหาร 

น ทําเปน มีคุณ

ภาพตามหลัก
งคกร สูองคก

ณธรรม และจิ

ธรรมาภิบาล 
รแหงการเรีย

ิตสํานึกสาธา

 
นรู โดยมีการ

5

รณะ 

รจดัการ
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Uแผนภูมิสายการบริหารงานระหวางวนัที่ 1 มิถุนายน 2554- 30 มีนาคม 2555  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเคมี 
 

รองหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี  
ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

รองหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี  
ผายวิชาการ 

รองหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 
ฝายขอมูลและ
สารสนเทศ 

รองหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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Uแผนภูมิสายการบริหารงานระหวางวนัที่ 1 เมษายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2555 
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หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
(ผศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร) 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ 

(รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล) 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 

(ดร.พรศิริ  แกวประดิษฐ) 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

 (ผศ.ดร. ราม  แยมแสงสังข) 

คณาจารยประจําภาควิชา 
 

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 (นางกัญญนันทน  โชโต) 

สํานักงานภาควิชา 
(นักวิชาการอุดมศึกษา,เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร,
พนักงานพิมพ) 

หัวหนาฝายปฏิบัติการ 
(นางจรรยา  อินทมณี) 

ฝายปฏิบัติการ 
(นักวิทยาศาสตร,ชางเทคนิค,พนักงาน

หองปฏิบัติการ) 



                                              

1.4   รายชื่อผูบริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมีระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 - 30 มีนาคม 2555 
 
รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเคมี 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีผายวิชาการ 

 
ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายขอมูลและสารสนเทศ 
ดร.สุรัสวดี  กงัสนันท  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลือพงศ แกวศรีจันทร  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ดร.สินินาฎ  จงคง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  

รายชื่อผูบริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมีระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2555 
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเคมี 

 
รองศาสตราจารย ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ 
 

ดร.พรศิริ  แกวประดษิฐ  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ราม  แยมแสงสังข  รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายวิจยัและวิเทศสัมพันธ 
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1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

 
1.6  จํานวนนกัศึกษา 

ระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2-4  จํานวน   186    คน 
ระดับปริญญาโท  จํานวน    56     คน 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน    26     คน 
 

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
อาจารย จํานวน    16    คน 
บุคลากร จํานวน    10    คน 
 
 

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ไดดําเนินการสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาต้ังแตป 2516 และใหปริญญาคร้ังแรกในป    
พ.ศ. 2518 

ในป พ.ศ. 2520   ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดยายสถานท่ีจากอาคารสตางค มงคลสุข 
มายังอาคารวิศวกรรมเคมีท่ีใชอยูในปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2533   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2545   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2550  วิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดรับการจัดต้ังโครงการสูความเปนเลิศ 
    สาขาวิศวกรรมเคมี 
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1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
คานิยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
โปรงใส ทํางานเปนทีม ตรงตอเวลา พัฒนาตนเองและองคกร 

       Transparent, Team work, Timely, Develop ourselves, Develop organization (3TD) 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร รวมท้ังระบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับเกณฑของ สกอ. อยางไรก็ตามพบวาผลของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรตํ่ากวาเปาหมายท้ังนี้เนื่องมากจากการเปล่ียนเกณฑการประเมิน สําหรับคณาจารย ภาควิชาฯมี
คณาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกวารอยละ 90 แตระดับตําแหนงวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารยข้ึนไปยังตํ่ากวารอยละ20 ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูชวยศาสตราจารย  
  
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
 คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนชวยกันทํางานวิจัย รวมท้ังมีการของบประมาณในการทํา
วิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก รวมโดยมีงบวิจัยเฉล่ียคนละ 1,039,957 บาท ตอป  
     
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีสอดคลองกับเกณฑของ สกอ. รวมท้ัง
ขยายผลการใชหลักการประกันคุณภาพสูนักศึกษาในรายวิชาโครงงาน 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
(SAR-6) 

 
ลําดับท่ี ชื่อองคประกอบ คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ   
2 การผลิตบัณฑติ 4.51 ดีมาก 
3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา   
4 การวิจยั 5.00 ดีมาก 
5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
7 การบริหารและการจัดการ   
8 การเงินและงบประมาณ   
9 ระบบและกลการประกันคุณภาพ 4.18 ดีมาก 
10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)   

 คะแนนเฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 4.54 ดีมาก 

 ผลการประเมินระดับหนวยงาน 4.54 ดีมาก 
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ผลงานดําเนินการตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ของการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ปการศึกษา 2552 - 2554                  ขอมูล ณ วันที่  
31 พ.ค. 55 

องคประกอบและตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน                   

คะแนน 
ตั้ง 2552 

หาร 
2552 

ป 2552 ตั้ง 2553 
หาร 
2553 

ป 2553 ตั้ง 2554 
หาร 
2554 

ป 2554 
เพิ่มจากป 53 

(รอยละ) 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (6) 30                     4.51 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ขอ) 5           6     7   5.00 

สกอ. 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 5 13 14 92.86 13 14 92.86 15 16 93.75 0.96 5.00 

สกอ. 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ  (รอยละ) 5 3 15 20.00 3 14 21.43   3 16 18.75 -12.50 3.13 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ขอ) 5           6     6   4.00 

สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตพีมิพหรือ
เผยแพร (รอยละ) 

5 2.75 12 22.92 8.25 7 117.86 23.25 15 155   5.00 

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย (ระดับคุณภาพ) 5 96 15 6.40 96 15 6.40              94  16 5.88   4.90 

องคประกอบที ่4 การวิจัย (2) 10                     5.00 

สกอ. 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย (บาท/คน) 

5 13,713,465 15 914,231 16,259,066 14 1,161,362 15,599,350 15 1,039,957   5.00 

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ) 5 8.25 15 55.00 6 15 40.00 15.75 16 98.44   5.00 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2) 10                     4.18 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ขอ) 5           7     7   4.00 

สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
(คะแนนประเมิน) 

5           4.26     4.35   4.35 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                       4.54 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 (SAR-8) 
 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบท่ี 4 การวิจยั  
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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องคประกอบ 2 การผลติบัณฑิต                                      

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

1.  เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

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 ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติม 
เฉพาะกลุม 

 

หมายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ และนับทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพเิศษทั้งในท่ีต้ังและนอกที่ต้ัง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 

เกณฑมาตรฐาน  ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

-มีการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
-มีการแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา และ
ภาคอุตสาหกรรม 

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

 2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มีระเบียบ/ขั้นตอนการปดหลักสูตร 
-ยืนยันภาระงานใหม และจํานวนรับ
นักศึกษา 

- เอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการประจํา
คณะ คร้ังท่ี 7/54 
- ภาระงานใหม จํานวน
นักศึกษาท่ียืนยัน  
 (อ.2.1-02) 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตาม
ตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร 
วิชาชีพที่เก่ียวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

-มีการแตงต้ังคณะทํางานดูแลหลักสูตร 
- มกีารรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 
(หลักสูตรป.ตรี 2549) 

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางา
ดูแลหลักสูตร  
 (อ.2.1-03) 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จดั
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร  

- มีการแตงต้ังกรรมการในการปรับปรุง
หลักสูตร 

รายงานขอมูลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
ระดับ ป.ตรี 
(อ.2.1-04) 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จดั
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ 
ประเมินในขอ 4กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม

-มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานขอมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2554 
(อ.001) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  

 6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวาง
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

  

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

ภาควิชาฯ เปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
แผน ก ทั้งระดับปริญญาโทและเอก 

HUwww.eng.psu.ac.thU 
 

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษา
ที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร
มากกวารอยละ 30.60 ของจํานวนนักศกึษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 6 4 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 7 5 บรรลุเปาหมาย 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : - 
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องคประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา 

รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา คุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี 
อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ี ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในกรณีที่มี อาจารย
บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคาํช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา หนา 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน 

 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
 
 
ผลการคํานวณ 

 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 16 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  15 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

90 92.85 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

90 93.75 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน : มีการบรรจุอาจารยคุณวุฒิ ป.เอก ทดแทนอาจารยที่โอนยายไป จึงไดจํานวนรอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิป.เอกตาม
เปาหมาย 
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รายการหลกัฐาน : ขอมูลการดําเนินงานคณะฯ 
 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต :  มีอาจารยลาเพิม่พูนความรู จํานวน 1 คน คือผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ  เจษฎพัฒนานนท 
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องคประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

รอยละ 6 ขึ้นไป 

  

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 16 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 8 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 3 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 68.75 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

18 21.43 3.57 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

20 18.75 3.13 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน:   ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย เนื่องจากอยูในระหวางขั้นตอนการพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย จํานวน  2 คน ไดแก 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร ขอเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2554 และ 2. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ลือพงศ  แกวศรีจันทร ขอเม่ือ 18 พฤษภาคม 2554 และอยูในระหวางขั้นตอนการพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 1  คน คือ ดร.สินินาฎ  จงคง ขอเม่ือ 27 กุมภาพันธ  2555 
 
 
รายการหลกัฐาน :  ขอมูลการดําเนินงานคณะฯ 
 
 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : -  
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องคประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ 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 
7 ขอ 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและ    สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน 
สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ วิทยานิพนธ เปนตน  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใช
ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

สอดคลองตามผลการดําเนินงาน 
ของคณะฯ 

รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 (อ.001) 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

สอดคลองตามผลการดําเนินงานของ
คณะฯ 

รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 (อ.001) 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

มีรายวิชาปฏิบัติการ และโครงงาน
นักศึกษา 

ตารางจัดสรรกลุมวิชาโครงงาน 
(อ.2.1-05) 

 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ถายทอดประสบการณในวิชาสัมมนา 
หรือมีการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา
ตามโรงงานตางๆ 

หนังสือเชิญวิทยากร 
(อ.2.1-06) 
หนังสือติดตอโรงงานตางๆ 

(อ.2.1-07) 

 5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

มีการยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับ
งานวิจัย 

 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จาก

ใหนักศึกษาเขาประเมินการสอนของ
อาจารย 

HUwww.eng.psu.ac.thU 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คะแนนเต็ม 5 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 6 4 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 6 4 บรรลุเปาหมาย 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : - 
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องคประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 3 (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี  

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 การสงบทความเพือ่พิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี  

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สงิคโปร ไทย และเวยีดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 
 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 
หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมไดอยูใน
กลุมอาเซียน) 
 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
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วิธีการคาํนวณ 

 
 
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพผลงานรวม ผูสําเร็จการศึกษา รอยละระดับคุณภาพ คะแนนเทียบเกณฑ 
23.25 15 155 5 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
12 19.50 3.90 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

15 155 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน: ชวงป 2554 นักศึกษาไดมีผลงานตีพิมพต้ังแตระดับการนําเสนอในประเทศ จนถึงระดับวารสารระดับชาติ คิดเปน 
รอยละ 155 สูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไว รอยละ 100 
 
 
รายการหลกัฐาน:  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต :  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด
100



 24

องคประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการพิจารณา 
            กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

 
เกณฑการใหคะแนน 
     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ  

วิธีการคาํนวณ 

 

ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพอาจารย จํานวนอาจารย คาดัชนีคุณภาพอาจารย คะแนนเทียบเกณฑ 

94 16 5.88 4.90 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5.88 6.40 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6.00 5.88 4.90 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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ผลการดําเนินงาน: เนื่องจากป 2553 มีผลการดําเนินงานเปน 6.4 ทําใหป 2554 ต้ังเปาไว 6 แตผลการดําเนินงาน เปน 5.88 ทําใหไมบรรลุ
เปาท่ีต้ังไว  
 
 
รายการหลกัฐาน: http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต :  ควรมีการพิจารณาในสวนของการต้ังคา KPIs เพื่อใหสอดคลองกับผลท่ีภาควิชาฯ จะสามารถดําเนินการได 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  ควรมีการผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : มีการกระตุนผลักดันใหคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน โดยการสนับสนุน
และสรางแรงจูงใจดวยการใหเงินรางวัลแกอาจารยที่ย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยสามารถลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูไปเขียนตําราหรือหนังสือ เพื่อเปนผลงานในการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนดวย 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม : ควรมีการพิจารณาในสวนของการต้ังคา KPIs เพื่อใหสอดคลองกับผลท่ีภาควิชาฯ จะสามารถดําเนินการได 
และควรมีการผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

กลุมสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

180,000 บาทขึ้นไปตอคน 
150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
75,000 บาทขึ้นไปตอคน  

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใช
จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันที่ รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนัก วิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนัก วิจัยเปน
ผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 5,924,250 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 9,675,100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 15 

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

250,000 1,161,362 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

300,000 1,039,957 5 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการดําเนินงาน : มีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก รวมท้ังการไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย  
                               เนื่องจากเปนสาขาความเปนเลศิทางวศิวกรรมเคมี 
 
 
รายการหลกัฐาน: อางอิงขอมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : - 
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องคประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบงชี้ท่ี 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี  

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด อันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน ขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การสงบทความเพือ่พิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี  

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สงิคโปร ไทย และเวยีดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อื่น 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 
หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมไดอยู
ในกลุมอาเซียน) 
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เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคาํนวณ 

 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 15 

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) - 

จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
จํานวนการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

3 

จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. 1 

จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  

2 

จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
11 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 2 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100
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ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 1 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

20 58.15 5 บรรลุเปาหมาย 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

25 98.44 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน : ภาควิชาฯ มีงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับมากกวารอยละ 90 ทั้งน้ีบทความสวน
หนึ่งไดจากงานวิจัยที่มีบัณฑิตศึกษาเขารวม ทั้งน้ีบทความสวนใหญไดมาจากการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
ในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 
 
 
 
รายการหลกัฐาน : ขอมูลการดําเนินงานของคณะฯ 
 
 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : - 
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องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ 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 

 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของสถาบัน 
ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

ขอมูลเหมือนคณะฯ รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 (อ.001) 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคญัเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

ขอมูลเหมือนคณะฯ รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 (อ.001) 

 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน  ขอมูลเหมือนคณะฯ รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 (อ.001) 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่
มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ระหวางปในที่ประชุมภาควิชาฯ 
และมีการจัดทํารายงานตาม
กําหนดเวลา 

รายงานประกันคุณภาพ 
ประจําป 2554 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  

มีการการกําหนดแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการประจําป 2554 
(อ.2.1-08) 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ  

มีการทําฐานขอมูลบุคลากรของ
ภาควิชาฯ 

HUwww.chem.eng.psu.ac.thU 
 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบนั  

การประเมินโครงงาน และการ
ปอนผลกลับสูนักศึกษา 

ตารางคะแนนประเมินรายวิชา
โครงงาน (อ.2.1-09) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  

  

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนา ขึน้ และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน  

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 4 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 4 บรรลุเปาหมาย 

 
หมายเหตุ /ขอสังเกต :  ควรมีการรวมขอมูลที่เปนระบบมากขึ้นและตรวจสอบไดงายขึ้น 
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องคประกอบ  9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

หมายเหตุ 
 
กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่กําหนดใน
ระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงช้ีนัน้มาใชแทน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

3.90 4.26 4.26 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.00 4.35 4.35 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน : สูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไว 
 
 

รายการหลกัฐาน : รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 ของภาควิชา 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : คณะมีการรวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพท่ีเปนระบบ ทาํใหภาควิชาสามารถดึงขอมูลมาทําการ
ตรวจสอบและวิเคราะหเพื่อใชสําหรับการจัดทํารายงานของภาควิชาไดอยางครบถวน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง : ควรมีการรวมขอมูลที่เปนระบบมากขึ้นและตรวจสอบไดงายขึ้น และควรมีเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบนั และจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม : ควรมีการรวมขอมูลที่เปนระบบมากขึ้นและตรวจสอบไดงายขึ้น โดยใหบุคลากรในภาควิชามีสวนรวมในการ
จัดทําขอมูลประกันคุณภาพ 
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แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
(SAR-9) 

  

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก ปการศึกษา 2553/ปงบประมาณ 2553 

สิ่งท่ีตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ  

1.เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเทียบเทาเต็มเวลา ภาควิชามีการเปดรายวิชา
เลือกเพื่อใหนักศึกษาตางภาควิชาหรือตางสาขาไดเลือกเรียน 

- นักศึกษาสวนใหญที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกที่เปดใหมยังคง
เปนนักศึกษาภายในภาควิชา  

2. กระตุนใหคณาจารยเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ เผยแพร โดยมี
เงินสนับสนุนในเร่ืองของการเตรียมบทความและรางวัลสําหรับบทความ
ที่นําเสนอ 

- มีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของบทความทางวิชาการ 

3.จัดเตรียมขอมูลบริการวิชาการของคณาจารยและบุคลากรในภาควิชาฯ 
และมีการตรวจทานขอมูลยอนกลับ 

- มีการตรวจทานขอมูลและแจงผลแกที่ประชุมภาคทุก 6 เดือน 

4.หาแหลงทุนที่ทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก และมีการติดตอกับ
หนวยงานภายนอกท่ีมีศิษยเกาทํางานอยู 

-    มีการประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกในการทําวิจัยรวมกับ
ชุมชน และสวนหนึ่งก็ไดแหลงทุนวิจัยจากภายนอก 

5.ใหบุคลากรสายสนับสนุนมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ - มีบุคลากรสายสนับสนุนรวมกิจกรรมบริการวิชาการในฐานะ
ผูดําเนินการ และเปนผูชวยในการจัดอบรมใหความรู หรือเปน
ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา 

สิ่งท่ีควรพัฒนา ปการศึกษา 2554   

1. การกระตุนผลักดันใหคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 
ที่สูงขึ้น 

- มีการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยการใหเงินรางวัลแก
อาจารยที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารย
สามารถลาเพ่ือเพิ่มพูนความรูไปเขียนตําราหรือหนังสือ เพื่อเปน
ผลงานในการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นดวย โดยผลการ
ดําเนินงานปนี้ตํ่ากวาเปาหมาย เนื่องจากอยูในระหวางขั้นตอนการ
พิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย จํานวน 
2 คน ไดแก 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร ขอเม่ือ 
22 พฤศจิกายน 2554 และ 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลือพงศ  แกว
ศรีจันทร ขอเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554 และอยูในระหวางขั้นตอน
การพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 1  คน คือ ดร.สินินาฎ  จงคง ขอเม่ือ 27 กุมภาพันธ  2555 

2. การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเ รียนการสอน  โดยมีการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา 

- จัดใหมีระบบการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและระบบการประเมินผลการเรียนรูของทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชาอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 

- มี เครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูด านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
ภาคผนวก ข รายละเอียดผลการดําเนนิงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี (KPIs) 
ภาคผนวก ค คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 
ภาคผนวก ง  เอกสารอางอิง 
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ภาคผนวก ก  
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
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)ที่เปด
สอนทั้งหมด 

   
  

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

3. จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่ เปดสอน
ทั้งหมด 

   
  

3.1 ระดับปริญญาตรี 
1 1 1 รองหัวหนาภาคฯ 

ฝายวิชาการ 
4. จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548  

   
  

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

5. จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ
เกณฑมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีที่
เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

   

  

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 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ผูรับผิดชอบ 

6. จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

   

  

6.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 1 1 1 ประธานหลักสูตรป.โท 
6.2 ระดับปริญญาเอก 1 1 1  ประธานหลักหลักสูตรป.เอก 

7. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา 

 
255 

 
280 

 
268 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

7.1 จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ป จ จุ บั น
ทั้งหมด  ระดับปริญญาตรี (ภาค
ปกติ) 

 
195 

 
196 

 
186 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

7.2 จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ป จ จุ บั น
ทั้งหมด  ระดับปริญญาโท (ภาค
ปกติ) (แผน ก) 

 
39 

 
58 

 
56 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

7.3 จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ป จ จุ บั น
ทั้งหมด  ระดับปริญญาเอก (ภาค
ปกติ) 

 
21 

 
26 

 
26 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

8. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 
63 

 
54 

 
59 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 

9. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 
14 

 
1 

 
15 

ประธานหลักสูตรป.โท  

9.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
       ปริญญาโทที่จบโดยแผน ก  
       (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 
 

14 

 
 

1 

 
 

15 
 ประธานหลักสูตรป.โท 

10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

 
3 

 
1 

 
3 

ประธานหลักหลักสูตรป.เอก  

11. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

 
3 

 
1 

 
3 

ประธานหลักหลักสูตรป.เอก  

12. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 
     15 

 
16 

 
16 

การจัดการทรัพยากรบุคคล  

13. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

1 1 1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

14. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

15 15 15 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ผูรับผิดชอบ 

14.1 จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

4 4 5 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

15. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

   
  

15.1 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

1 1 1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

15.2 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

7 6 7 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

16. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

   
 

16.1 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

3 3 3 
การจัดการทรัพยากรบุคคล 

17. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

   
  

17.1 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 128.04 118.93 121.61 กลุมสนับสนุนวิชาการ 
17.2 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 47.76 121.43 35.83 กลุมสนับสนุนวิชาการ  

18. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการ
ใหนักศึกษา 

28 10 10 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  

19. จํานวน Notebook และ Mobile Device 
ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช WiFi กับสถาบัน 

13 24 24 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  

20. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

7,772,131 5,773,962 5,924,250 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย  

21. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

4,400,605 10,485,103 9,675,100 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย  

22. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

 
1 

 
- 

 
- กลุมงานสนับสนุนการวิจัย   

23. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 10 10 10 การจัดการทรัพยากรบุคคล  
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน  
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา 

2553 
ปการศึกษา 

2554 
ผูรับผิดชอบ 

ทั้งหมด 
24. คะแนนการประ เมินการประ กัน

คุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
4.69 4.26 4.35 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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ภาคผนวก ข 

องคประกอบ ตัวบงช้ี (KPIs) ปการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
แผน   แผนการดําเนินงาน 

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)               

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (8)               

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร (ขอ) แผน 7 6 6 6 6 6 

ผล 6 7         

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) แผน 90 90 90 90 90 90 

ผล 92.85 93.75         

2.3 อาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ  (รอยละ) แผน 18 20 25 30 30 30 

ผล 21.43 18.75         

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ขอ) แผน 5 6 6 6 6 6 

ผล 6 6         

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (3)               

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 

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

ผล 1,161,362 1,039,957         

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)               

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ขอ) แผน 7 7 7 7 7 7 

ผล 7 7         

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)               

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน               

ดานคุณภาพบัณฑิต (4)               

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ) 

แผน 12 15 20 25 30 30 

ผล 19.5 155         

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (3)               

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(รอยละ) 

แผน 20 25 25 25 25 25 

ผล 58.15 98.44         

ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน (3)               

14. การพัฒนาคณาจารย (ขอ) แผน 5.88 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

ผล 6.4 5.88         

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (1)               

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด (คะแนนประเมนิ) 

แผน 3.9 4 4 4 4 4 

ผล 4.26 
 

4.35 
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ภาคผนวก ค  
คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

 
คําส่ังแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดูแลหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารอางอิง 

 
รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2554     อ.001 
 HUhttp://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html UH     
คําส่ังแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      อ.2.1-01 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549       อ.2.1-01 
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 7/54  
ภาระงานใหม จํานวนนักศึกษาท่ียืนยัน      อ.2.1-02 
คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดูแลหลักสูตร      อ.2.1-03 
รายงานขอมูลการดําเนนิงานหลักสูตรระดับป.ตรี     อ.2.1-04 
ตารางจัดสรรกลุมวิชาโครงงาน       อ.2.1-05 
หนังสือเชิญวทิยากร        อ.2.1-06 
หนังสือติดตอโรงงานตางๆ       อ.2.1-07 
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2554        อ.2.1-08 
ตารางคะแนนประเมินรายวชิาโครงงาน      อ.2.1-09 

 




