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ข้อมลูเบือ้งต้นของหน่วยงาน 

ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน 

1. ความเป็นมา 

2532 เร่ิมโครงการจดัตั้งภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยเปิดหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

2535 ไดรั้บการจดัตั้งเป็นภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยเปิดสอนหลกัสูตร ปริญญาตรี 

 สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2544 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2545 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  วทิยาเขตภูเก็ต 

2547 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   

2. วตัถุประสงค์ 

  หลกัสูตรของภาควิชาฯไดก้าํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัปณิธานและปรัชญาของหลกัสูตรอยา่ง

ชดัเจน เพ่ือการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการมาตรฐานวิชาการหรือ

วิชาชีพตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ และพนัธกิจของหน่วยงานอย่างรอบดา้น โดย

สามารถวดัผลอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน KPI  เพ่ือวดัผลการปฏิบติังาน โดยผลสัมฤทธ์ิเกิดจากการ

นาํผลการปฎิบติังานของปีก่อนๆ มาวิเคราะห์หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และ หาแนวทางการแกปั้ญหา พร้อมแนวทางการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งวางแผนในเชิงรุกเพ่ือการพฒันาในอนาคตอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีภาควิชาฯ มีเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพ่ือเสริมสร้างงานวจิยัในสาขาท่ีมีศกัยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 

2.  เพ่ือสร้างและถ่ายทอดผลงานวจิยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ และเช่ือมโยงสู่สากล  

3.  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทาํเป็น  มีคุณธรรม และจิตสาํนึกสาธารณะ 

4.  เพ่ือบูรณาการองคค์วามรู้สู่สงัคมและชุมชน  

5.  เพ่ือบริหารจดัการองคก์รเชิงรุกอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวฒันธรรมองคก์ร สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  โดยมีการจดัการความรู้อยา่งเป็น

ระบบ 

 

3. วสัิยทศัน์ 

 เป็นไปตามวสิยัทศันข์องคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

4. พนัธกจิ 

 เป็นไปตามพนัธกิจของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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5. โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร 
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ข้อมลูเบือ้งต้นของหน่วยงาน 

6. รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ ์  หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงสุรีย ์วสุพงศอ์ยัยะ รองหวัหนา้ภาควชิาฯฝ่ายวชิาการ 

- ดร.นิคม  สุวรรณวร    รองหวัหนา้ภาควชิาฯฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา 

- นายเสกสรรค ์ สุวรรณมณี   รองหวัหนา้ภาควชิาฯฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

- ดร.อภิชาติ  หีดนาคราม    รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายบริหาร )วทิยาเขตภูเก็ต(  

- ดร.วศิมน พาณิชพฒันกลุ   รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

      (วทิยาเขตภูเก็ต) 

- นายฉกาจกิจ  แท่นชยักลุ   ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  

      ฝ่ายวางแผนและพฒันา (วทิยาเขตภูเก็ต) 

 

7. หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

 ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ไ ด้ รั บ ก า ร จัด ตั้ ง เ ป็ น ภ า ค วิ ช า ใ น สั ง กัด ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เร่ิมจากการเปิดการเรียนการสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี  โดยในปี พ .ศ. 

2544 ภาควชิาฯ ไดเ้ปิดการเรียนการสอนในหลกัสูตรมหาบณัฑิต และในปี พ  .ศ . 2547  ไดเ้ปิดการเรียนการสอนหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ทั้งน้ี1 Tเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองถนัดและสามารถรู้จริงและสามารถนํามา

ประยกุตป์ฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี ทางภาควชิาฯจึงกาํหนดใหมี้แขนงวชิาท่ีเปิดสอนแบ่งออกเป็น    4   แขนงดงัต่อไปน้ี 

- วศิวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 

- วศิวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) 

- วศิวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 

- วศิวกรรมระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์(Computer Control and Robotics Engineering) 

 

8. จาํนวนนักศึกษา 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   มีนกัศึกษารุ่นแรกจาํนวน 30 คน ปัจจุบนัรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทั้งวทิยาเขต

หาดใหญ่ และ ภูเก็ต โดยแต่ละวิทยาเขตเปิดรับนักศึกษารุ่นละประมาณ 120 คน โดยในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษา

ทั้งหมด 913 คน  นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต จาํนวน 57 คน  และสาํหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มีนกัศึกษาจาํนวน 

19 คน     การรับนกัศึกษาของภาควิชาฯ เพ่ือเป็นการจูงใจให้นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ เลือกมาเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทาง

ภาควิชาฯจึงมีโครงการรับนักเรียนคือโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทางภาควิชาฯไดมี้โควตา้พิเศษสาํหรับนกัศึกษาใน

กลุ่มน้ีท่ีมีผลการเรียนดีและมีรางวลัจากการไปเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดบัชาติ และ

ยงัมอบทุนการศึกษาจาํนวน 10 ทุนให้แก่นกัเรียนกลุ่มน้ีท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นคอมพิวเตอร์จนไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 

นอกจากน้ียงัไดมี้การขยายผลโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์โดยการเพ่ิมโอกาสใหก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้น

คอมพิวเตอร์ในระดบัภูมิภาคใหส้ามารถไดรั้บโควตา้พิเศษเพ่ือเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาจาํนวน 30 ท่ีนัง่ 
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 ทั้งน้ีภาควิชาฯจะมีนโยบายเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงนักเรียนในแต่ละโรงเรียนท่ีมีความโดดเด่นทางด้าน

การศึกษา โดยจดักิจกรรมหลากหลายอาทิเช่น จดันกัศึกษาและบุคลากรของภาคฯออกไปแนะนาํภาควิชาฯ เปิดค่าย Comp 

Camp โครงการจดัอบรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น โครงการจดัอบรมเทคนิคการเขียนโปรแกรม JAVA ให้แก่นักเรียนและ

อาจารยจ์ากโรงเรียนต่างๆในภาคใต ้เป็นตน้  อีกทั้งยงัมีห้องต่างๆ ของภาควิชาฯ ท่ีอาํนวยความสะดวก และสนบัสนุนการ

ดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว  ดงัต่อไปน้ี 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ดา้น Network และ Software ดว้ยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจากเงินรายไดพ้ฒันา

ภาควชิาฯ  

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ดา้น Hardware 

- หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองมือหนกั 

- หอ้งโครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

- หอ้งสมุดภาควชิา 

- ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงท่ีใหบ้ริการภายในภาควชิาฯ ทัว่ทั้งอาคาร 

- เคร่ืองแม่ข่ายสาํหรับนกัศึกษาช่ือ takasila เพ่ือใชเ้ป็น e-mail เก็บขอ้มูล เป็นตน้ 

- ระบบรักษาความปลอดภยัภายในตวัอาคาร เช่น ระบบบตัรเขา้ออกภาควชิาฯ ดว้ย tag RFID และ ระบบกลอ้ง

วงจรปิด เป็นตน้ 

 

9. จาํนวนอาจารย์และบุคลากร 

 จาํนวนอาจารย ์

- วทิยาเขตหาดใหญ่    จาํนวน 28 คน 

- วทิยาเขตภูเก็ต     จาํนวน 15 คน 

รวมทั้งส้ิน     จาํนวน 43 คน 

(ในจาํนวนน้ีลาศึกษาต่อ  จาํนวน 4 คน) 

 จาํนวนบุคลากร 

- วทิยาเขตหาดใหญ่    จาํนวน 12 คน 

- วทิยาเขตภูเก็ต     จาํนวน 8 คน 

รวมทั้งส้ิน     จาํนวน 20 คน 

 

 

10. ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกบังบประมาณ และอาคารสถานที ่

ภาควิชาฯ บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ตามระเบียบการเงินโดยเคร่งครัด และได้กาํหนด

แผนการใชเ้งิน โดยผา่นความเห็นชอบของท่ีประชุมภาควชิาฯ และรายงานใหท่ี้ประชุมภาควชิาฯทราบเป็นระยะ เพ่ือความ

โปร่งใสในการตรวจสอบ ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร ภาควิชาฯ ไดน้าํมาใชเ้พ่ือภารกิจดา้นการเรียนการสอน และการ

วจิยั เช่น การจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์และการปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ทุนการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งการพฒันา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้วยเงินรายได้ของภาควิชาฯ เอง เช่น การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจํา

ห้องปฏิบติัการ  การปรับปรุงห้องปฏิบติัการ และ การสนบัสนุนการศึกษาต่อ และการอบรม ดูงานของบุคลากรทั้งสาย
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วิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะ การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ประจาํห้องปฏิบัติการ เพ่ือการเรียนการสอน 

เน่ืองจากเป็นหน่วยงานการเรียนการสอนในดา้นเทคโนโลย ีจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง ท่ีมกัจะมี

ราคาสูงกวา่เกณฑร์าคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลยัฯ กาํหนดการสนบัสนุนดว้ยเงินงบประมาณ  ทาํให้รายไดพ้ฒันา

ภาควิชาฯ ส่วนหน่ึงตอ้งถูกใชเ้พ่ือการดงักล่าว ซ่ึงในอีกดา้นหน่ึง อาจเป็นการเสียโอกาสท่ีภาควิชาฯ จะไดใ้ชเ้งินจาํนวน

ดงักล่าวเพ่ือการพฒันาและสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนของภาควชิาฯ  อีกทั้งภาควชิาฯ ยงัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของงานวิจยั โดย

มีหอ้งวจิยัเฉพาะทางในแต่ละสาขา มีการจดัสรรห้องวิจยัเฉพาะทางในแต่ละแขนง ซ่ึงในแต่ละกลุ่มวิจยัของภาควิชาฯ จะ

เป็นผูด้าํเนินการโดยทุกแขนงจะเช่ือมโยงเขา้ระบบการเรียนการสอน นอกจากน้ียงัมีการจดัสรรวงเงินเพ่ือกระตุน้ให้เกิด

กิจกรรมในแต่ละแขนงแบ่งออกเป็น สาํหรับจดัซ้ือวสัดุเพ่ืองานวจิยัและหนงัสือเฉพาะทางในแต่ละแขนง ใหก้ารสนบัสนุน

การทาํวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา รวมถึงการสนบัสนุนบุคลากรในภาควชิาฯ ใหมุ้่งเนน้งานวจิยัเป็นสาํคญั อาทิเช่น   

10.1 กาํหนดงบประมาณสนบัสนุนทีมวจิยัจากเงินรายได ้ 

10.1.1 การซ้ือหนงัสือ/ตาํรา 30,000 บาท ต่อสาขา ต่อปี ทั้ง 4 สาขา 

10.1.2 ค่าใชส้อย และค่าครุภณัฑ ์และอ่ืนๆ 30,000 บาทต่อสาขา  ต่อปี 

 

10.2 กาํหนดงบประมาณสนบัสนุนระดบับณัฑิตศึกษาของภาควชิาฯ 

10.2.1 จดัสรรทุนใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโท 

10.2.2 จดัสรรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท – เอก 

10.2.3 จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากการไปนาํเสนอผลงานของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 

10.3 สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรของภาควชิามีการทาํวจิยัอยา่งตอ่เน่ือง จะสามารถพบไดจ้ากทีมวจิยั  

หอ้งวจิยัและสถานวจิยัท่ีเขม้แขง็ของภาควชิาฯ สงัเกตไดจ้ากการไดรั้บการสนบัสนุนทุนบริหารกลุ่ม

วจิยัดงัต่อไปน้ี 

- ศูนยว์จิยัเครือข่าย (CNR : Centre for Network Research)  

o ศูนยค์วามเป็นเลิศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยคุหน้า (COE-NGI) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง

มหาวทิยาลยัและNECTEC 

o ศูนยค์วามเป็นเลิศเครือข่ายยคุหนา้ (NGN) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง TRIDI  

 

- กลุ่มวจิยัสารสนเทศ (ANW Informatics Laboratory) 

o ทีมวิจัยสารสนเทศไร้สาย (WIG) ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

- กลุ่มวจิยัระบบสมองกลเครือข่ายผสม  (Ubiquitous Networked Embedded Systems) 

o ห้องปฏิบติัการร่วมฯเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (CRU-WSN) ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และ NECTEC 
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- กลุ่มวจิยัระบบอจัฉริยะ iSys 

 

- ทีมวจิยัระบบอจัฉริยะไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีกิจกรรมวจิยัในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี Artificial Intelligence, 

Braille & Assistive Technology, Machine Vision, Robotics and control, Signal Processing  

 

- กลุ่มวจิยัภาษามือ (วทิยาเขตภูเก็ต) 

o ทีมวิจยัการประมวลผลภาษามือและระบบหลายส่ืออจัฉริยะ ไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 

http://isys.coe.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=32
http://isys.coe.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=27
http://isys.coe.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=31
http://isys.coe.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=28
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องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 

 ในปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ ไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีจาํนวน 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2545 เน่ืองจากมีนกัศึกษาจาํนวน

หน่ึงซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเรียนเกินกว่าท่ีระบุไวต้ามหลกัสูตร หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2549 สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ถึงชั้นปีท่ี 4 และนกัศึกษาท่ีใชเ้วลาเรียนเกินกวา่หลกัสูตรบางส่วน 

และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยทั้งสามหลกัสูตร เนน้การสร้างความเขม้แข็งใน 4 

สาขาวชิา  

 ภาควชิาฯ เนน้การเรียนการสอนในเชิงปฏิบติัและประสบการณ์ (รายวชิาปฏิบติัการ, สมัมนา, โครงงาน และ ฝึกงาน) 

เกือบทุกรายวชิาของภาควชิาฯไดมี้การใชง้านในระบบ LMS และส่ือสังคมออนไลทเ์พ่ือให้นกัศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน

และเปิดช่องทางติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนไดส้ะดวก รวดเร็วและทนัสมยั สาํหรับการเรียนการสอนระหวา่งวิทยา

เขตหาดใหญ่และวิทยาเขตภูเก็ต มีการควบคุมมาตรฐานโดยการใชส่ื้อการสอนร่วมกนั การวดัและประเมินผลใชข้อ้สอบ

ร่วมกนั อีกทั้งผูส้อนมีการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ ภาควิชาฯมีจุดเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งระบบ Wireless LAN ท่ีครอบคลุมทั้งอาคารเรียน 

 ในระดบับณัฑิตศึกษา ภาควิชาฯ ไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเน้น

พฒันางานวิจยักบัหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติของความร่วมมือกบัสถาบนัใน

ต่างประเทศ ทั้งน้ี ทาํให้ภาควิชาสามารถรับนักศึกษาเขา้เรียนได้จาํนวนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกับสาขาอ่ืนๆ ในส่วนของ

ผลงานวิจยัของนกัศึกษานั้น นกัศึกษาสามารถตีพิมพผ์ลงานไดม้ากกวา่เกณฑก์ารจบท่ีหลกัสูตรกาํหนด แต่นกัศึกษาสามารถ

จบการศึกษาโดยเฉล่ียชา้กว่าเกณฑ์ประมาณเกือบหน่ึงปี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมพบวา่นกัศึกษาจบการศึกษาไดเ้ร็ว

กวา่เดิม ในส่วนของการสนบัสนุนของภาควชิานั้น ไดส่้งเสริมในการให้ทุนฯ สาํหรับการเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการและการ

ตีพิมพบ์ทความ และส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาเอกทุกคนจะไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสาํหรับทาํงานในทนัที

ท่ีลงทะเบียนภาคการศึกษาแรก  

 การวดัและประเมินผลทุกรายวิชาในการจดัการเรียนการสอนโดยภาควิชาฯ ใชร้ะบบอา้งอิงเกณฑม์าตรฐาน โดยท่ี 

นกัศึกษาจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงถือวา่เรียนผา่น (ระดบั D)   

 

องค์ประกอบที ่4 การวจิยั  

 ในปี พ.ศ. 2554 ภาควชิาฯ กาํหนดนโยบายการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัโครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ท่ีมุ่งเนน้ใน 

การสนันสนุนให้บุคลากรเสนอขอทุนวิจยั และเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงานวิจยั รวมถึงการนาํไปใชป้ระโยชน์ จากผลการ

ดาํเนินงานพบวา่ 

 - จาํนวนเงินทุนวจิยัโดยเฉล่ีย 157,545,17 บาทต่อคน ซ่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุ

สาํคญัคือ การไม่นบัเงินวิจยัจากโครงการต่อเน่ือง ซ่ึงปกติแลว้อาจารยท่ี์มีโครงการในมือแลว้และยงัไม่ปิดโครงการจะยงัไม่

เสนอโครงการวจิยัใหม่ 

 - จาํนวนบทความตีพิมพใ์นงานประชุมวชิาการ 12 ฉบบั และในวารสารทางวิชาการ 9 ฉบบั ซ่ึงพบวา่สามารถพฒันา

งานวจิยัใหมี้คุณภาพมากข้ึนกวา่เดิม คือมีการตีพิมพผ์ลงานในวารสารทางวชิาการมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ 

 



  

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร  

8 

 

 - มีงานวิจยัท่ีไดน้าํไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ไดแ้ก่ โปรแกรมระบบขอ้มูลภูมิสารสนเทศ สาํหรับโครงการ

พฒันาท่ีดิน เป็นตน้ ซ่ึงไม่ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายไว ้แต่เป็นแนวทางท่ีควรส่งเสริมต่อไป เน่ืองจากสาขาคอมพิวเตอร์  

 - มีโครงสร้างสนบัสนุนการวจิยั ไดแ้ก่ สถานวจิยั และทีมวจิยัต่าง เพ่ือรองรับการพฒันางานวจิยั 

 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

                ภาควิชาฯ มีการประชุมฝ่ายสนับสนุนด้านธุรการ ห้องปฎิบัติการซอฟต์แวร์ ห้องปฎิบัติการฮารด์แวร์ มีการ

กาํหนดการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการรายงานผลและประชุมทุกอาทิตย ์เพ่ือรับทราบปัญหาและปรับปรุงงานอย่าง

สมํ่าเสมอ ภาควชิามีเจา้หนา้ท่ีดูแลเร่ืองการเก็บขอ้มูลการประกนัคุณโดยตรง มีการประกนคุณภาพโดยใชเ้น้ือหา ส่ือการเรียน

การสอนเดียวกนัในรายวิชาเดียวกนั มีระบบการออกขอ้สอบ การให้เกรดท่ีเหมือนกนัทุกรายวิชา มีการประเมินขอ้สอบทุก

รายวชิา  
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคป์ระกอบ 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองค์ประกอบ 

(SAR-6) 

 

ลาํดับที ่ ช่ือองค์ประกอบ คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ   

2 การผลิตบณัฑิต 3.84 ดี 

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา   

4 การวจิยั 4.69 ดีมาก 

5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม   

6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   

7 การบริหารและการจดัการ   

8 การเงินและงบประมาณ   

9 ระบบและกลการประกนัคุณภาพ 3.93 ดี 

10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)   

 คะแนนเฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ 4.03 ดี 

 ผลการประเมินระดับหน่วยงาน  ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีการศึกษา 2552 - 2554 ข้อมูล ณ วันที� 31 พ.ค. 55

องค์ประกอบและตัวบ่งชี� ผลการดําเนินงาน

ตั�ง 2552 หาร 2552 ปี 2552 ตั�ง 2553 หาร 2553 ปี 2553 ตั�ง 2554 หาร 2554 ปี 2554

เพิ�มจากปี

 53 (ร้อย

ละ)

องค์ประกอบที� 2 การผลิตบัณฑิต (6) 30 3.84

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (ข้อ)

5 6

6

4.00

สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําที�มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(ร้อยละ)

5 16.5 42.5 38.82 18 39 46.15 22 43 51.16 10.85 4.26

10

สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ  (ร้อยละ)

5 4 42.5 9.41 4 39 10.26 4 43 9.30 -9.30 1.55

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน (ข้อ)

5 5 7 5.00

สมศ. 3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที�ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่     

(ร้อยละ)

5 5.25 16 32.81 7.5 13 57.69 14 6 233.33 5.00

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย์ (ระดับคุณภาพ) 5 144.5 42.5 3.40 142 39 3.64 166 43 3.86 3.22

ผลงานดําเนินการตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี�ของการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค่า

นํ�าหนัก
คะแนน



องค์ประกอบและตัวบ่งชี� ผลการดําเนินงาน

ตั�ง 2552 หาร 2552 ปี 2552 ตั�ง 2553 หาร 2553 ปี 2553 ตั�ง 2554 หาร 2554 ปี 2554

เพิ�มจากปี

 53 (ร้อย

ละ)

องค์ประกอบที� 4 การวิจัย (2) 10 4.69

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

(บาท/คน)

5 25,490,13

3

36.5 698,360 12,158,56

7

31 392,212 5,829,17

1

37 157,545 4.38

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที�ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ)

5 12 42.5 28.82 3 39 7.69 11 43 26.16 5.00

11

องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ (2)

10 3.93

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ข้อ) 5

7 7 4.00

สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนประเมิน)

5 3.58 3.87 3.87

คะแนนเฉลี�ยรวมทุกองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.03

ค่า

นํ�าหนัก
คะแนน
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

1.  เกณฑท์ัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 2.  เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ ตาม

เกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการครบ 

5 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป และครบถว้น

ตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

หมายเหตุ 

1. การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหน้บัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปีการศึกษาท่ีทาํการประเมิน สาํหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมดใหน้บัหลกัสูตรท่ีไดรั้บ 

อนุมติัใหเ้ปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษา แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตร

ท่ีสภาสถาบนัอนุมติัใหปิ้ดดาํเนินการแลว้  

2. การนบัจาํนวนนกัศึกษาในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 8 ใหน้บัตามจาํนวนหวันกัศึกษาในปีการศึกษา

นั้นๆ และนบัทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือ

เสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลกัสูตร

ใหเ้ป็นไป ตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติั ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือ

ต่างชุดก็ได ้

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง

หลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  

ทุกหลกัสูตรของภาควชิาฯ ทั้ง

สามระดบั มีกลไกการเปิด

หลกัสูตรตามรอบท่ี สกอ 

กาํหนด 

ตามขอ้กาํหนดการ

ประกนัคุณภาพ

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต  

ปรับปรุงปี 2553 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการ

ตามระบบท่ีกาํหนด  

ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดใชอ้ยูเ่ป็น

หลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต  

ปรับปรุงปี 2553 

 3 ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ          (การดาํเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการ

ดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือ

สาขาวชิา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียน

การสอน” กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐาน

คุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา ใหป้ระเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ี

กาํหนดในภาคผนวก ก) สาํหรับหลกัสูตรสาขาวชิาชีพ

ตอ้งไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์ร 

วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย (หมายเหตุ : สาํหรับหลกัสูตรเก่า

หรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี

การศึกษา 2555 ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

ทุกหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดาํเนินการปรับปรุง

หลกัสูตรใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานระดบั

ปริญญาตรีสภา

มหาวทิยาลยัรับทราบ

การอนุมติัหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตร

บณัฑิต  ปรับปรุงปี 

2553 ในคราวประชุม

คร้ังท่ี 327 (8/2553) 

เม่ือวนัท่ี 11 ธ.ค. 53 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การ

ดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้

ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุก

หลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดในเกณฑ ์

มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ีดาํ เนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้ง

ควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่น

เกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของ

ตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปีทุกหลกัสูตร  

ทุกหลกัสูตรมีคณาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  เพ่ือ

รับผิดชอบควบคุม ดูแลแต่ละ

หลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต  

ปรับปรุงปี 2549 หนา้ 

5 หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต

ปรับปรุงปี 2553 หนา้ 

4-5 



14 

 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การ

ดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้

ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษาและมีการพฒันาหลกัสูตรทุก

หลกัสูตรตามผลการ ประเมินในขอ้ 4กรณีหลกัสูตรท่ี

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวั

บ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและ

ทุกหลกัสูตร  

ทุกหลกัสูตรมีคณาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เพ่ือ

รับผิดชอบควบคุม ดูแลแต่ละ

หลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต 

ปรับปรุงปี 2549 หนา้ 

5 หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต

ปรับปรุงปี 2553 หนา้ 

4-5 

 6 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวจิยัท่ีเปิดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจาํนวน

มากกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดทุกระดบั

การศึกษา  

ทุกหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้

การวจิยั 

หลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา 

 7 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวจิยัท่ีเปิดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจาํนวน

นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรมากกวา่ร้อยละ 30 ของ

จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  

  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ 3บรรลุเป้าหมาย 

6 6 4  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนจากการประเมนิตนเอง 3บรรลุเป้าหมาย 

6 36 4  

 

3หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีหลกัสูตรปริญญาตรี โท เอก ทาํใหท่ี้การพฒันางานวจิยัท่ีดี 

 

 

 

 



 

15 

 

องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจาํทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวฒิุปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวฒิุท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

คุณวฒิุของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวฒิุการศึกษาใหมี้หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา

ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวฒิุปริญญาเอกได ้สาํหรับกรณีท่ีบางสาขาวชิาชีพมี

คุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อใน

กรณีท่ีมี อาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้าํนวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจาํท่ีระบุในคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการนบั

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ หนา้ 34 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งเลือก

เหมือนกบัสถาบนั 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

ผลการคาํนวณ 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 43 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  22 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ 3บรรลุเป้าหมาย 

40 346.67 33.89  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนจากการประเมนิตนเอง 3บรรลุเป้าหมาย 

344 351.16 34.26  
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ผลการดาํเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2554  ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  มีจาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 43 คน  มีวฒิุปริญญาเอก  

จาํนวน 22 คน  และมีอาจารยท่ี์กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกท่ีจะสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555  จาํนวน  2

คน 

 

รายการหลกัฐาน 

1. 3สารสนเทศประกนัคุณภาพของคณะ 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 การท่ีอาจารยข์องภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  ลาศึกษาต่อจาํนวน 4 ท่าน  จะมีผลใหร้้อยละของอาจารย์

ประจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 2 คน  และ ปีการศึกษา 2557  เพิ่มข้ึนจาํนวน 2 คน

ดงัต่อไปน้ี 

1. นายนพพณ  เลิศชูวงศา  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  ตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม 2555  และเร่ิมมาปฏิบติังาน 16 กมุภาพนัธ์  2555  ซ่ึงเร่ิมสอนในภาคการศึกษาท่ี 3                  

ปีการศึกษา 2554  ซ่ึงจะมีผลทาํใหร้้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 

2555 

2. นายวโรดม  วรีะพนัธ์  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  ตั้งแต่ 6 กมุภาพนัธ์ 2551  ถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 

2555  ซ่ึงคาดวา่จะกลบัมาปฏิบติังานในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงจะมีผลทาํใหร้้อยละ

ของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2555 

3. นายคมสนัต ์ กาญจนสิทธ์ิ ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2553  ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 

2556 ซ่ึงจะมีผลทาํใหร้้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2557 

4. นายอมัรินทร์  ดีมะการ ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2553  ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 

2556 ซ่ึงจะมีผลทาํใหร้้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2557 
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3องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจาํทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

3ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

3เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ

ศาสตราจารยร์วมกนั  

ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั 

ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

  

3หมายเหตุ 

1. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ้ ไม่จาํเป็นตอ้งเลือก

เหมือนกบัสถาบนั 

3เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคาํนวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 43 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 31 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 8 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 4 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ - 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการของปีท่ีผา่นมา 9.33 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ 3บรรลุเป้าหมาย 

9.3 39.33 31.56  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนจากการประเมนิตนเอง 3บรรลุเป้าหมาย 

9.3 39.3 31.55  
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ผลการดาํเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2554  ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  มีจาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 43 คน  มีผูด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์8 คน  มีผูด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์จาํนวน 4 คน 

 

รายการหลกัฐาน 

1. 3สารสนเทศประกนัคุณภาพของคณะ 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การ

ประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 
 

หมายเหตุ 

1. มหาวทิยาลยัหรือคณะจะตอ้งประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ    

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ รายวชิาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

หรือในหอ้งปฏิบติัการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วชิาโครงงาน สารนิพนธ์ และ 

วทิยานิพนธ์ เป็นตน้  

2. งานวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถึง งานวจิยัของผูส้อนของสถาบนัท่ีได้

พฒันาข้ึน และนาํไปใชใ้นการพฒันาวธีิการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 

มีการจดัการเรียนการสอน

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 2 ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวชิา

และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีกาํหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีทุกรายวชิาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. 2553 

 3 ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้ง

ในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั 

ระดบัปริญญาตรี มีรายวชิา

ปฎิบติัการ รายวชิาโครงงาน 

และรายวชิาฝึกงาน 

ระดบับณัฑิตศึกษา มี

รายวชิาสมัมนาและ

วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. 2549 

หลกัสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. 2553 

 4 มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจาก

หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

เชิญผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยาย

พิเศษและเป็นกรรมการใน

การปรับปรุงหลกัสูตร 

รายวชิาฝึกงานหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2549 
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มี ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจาก

กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการ

สอน 

มีการวจิยัวศิวศึกษา  ทั้งใน

การวจิยัในชั้นเรียน และการ

วจิยัเพ่ือการพฒันาการเรียน

การสอน 

มีการนาํผลการวจิยัไปใชใ้น

การเรียนการสอน 

บทความนาํเสนอในงาน

ประชุมวชิาการวศิวศึกษา  

จดัโดยสภาคณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (พ.ศ. 2554 

เอกสารประกอบการ

สอนรายวชิา 241-497 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพ

การจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจแต่ละรายวชิาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 

รายวชิาบรรยายทั้งหมดท่ีมี 

ความพึงพอใจของผูเ้รียน

มากกวา่ 3.51 ในทุกรายวชิา 

ระบบประเมินการสอน

ของคณะฯ 

 7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน         

กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก

รายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

มีการจดัการประชุมเพ่ือ

พฒันาและปรับปรุงการ

เรียนการสอนมีการประเมิน

จากนกัศึกษา 

สมัมนาภาควชิาฯ 

รายงานการประชุมดา้น

การเรียนการสอน คร้ังท่ี 

1/2555 วนัท่ี 13 มี.ค. 55 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ 3บรรลุเป้าหมาย 

5 5 3  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนจากการประเมนิตนเอง 3บรรลุเป้าหมาย 

6 37 35  

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีมีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การบูรณาการแกปั้ญหาผา่นรายวชิา

โครงงานซ่ึงใชเ้วลาถึง 3 ภาคการศึกษาต่อเน่ือง 

2. ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีการจดัการนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้ในรูปแบบการจดัประชุมวชิาการ

ภายใน  จาํนวน 2 คร้ังต่อ 1 ภาคการศึกษา  โดยหน่ึงในสองคร้ังจะจดัใหน้าํเสนอโดยใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น 

 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการบรรยายพิเศษจากบุคคลภายนอก  หรือการดูงานนอกสถานท่ีสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ค่อนขา้งนอ้ย 

2. นกัศึกษาทุกระดบัมีทกัษะทางภาษาองักฤษค่อนขา้งตํ่า 

3. การสร้างบรรยากาศในการทาํวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทุกระดบั 

 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

1. ระบบการประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์ (เกณฑเ์ดียวกนั) ทุกรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยภาควชิา-

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์  ทาํใหน้กัศึกษาช่วยกนัเรียน  มีความสามคัคีกนั  และเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของหลกัสูตร 

2. ความเก่ียวโยงระหวา่งงานวจิยัในภาควชิาฯ และโจทยว์จิยัระดบับณัฑิตศึกษาอยูใ่นระดบัท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

ส่งผลใหอ้งคค์วามรู้จากการวจิยัมีความต่อเน่ือง  อีกทั้งบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาก็ไดท้าํโจทยว์จิยัซ่ึงมีการ

พฒันาต่อยอดใกลเ้คียงกบัการประยกุตใ์ชง้านจริงมากยิง่ข้ึน 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่3 (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

(proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ  

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้าํเสนอในการประชุมวชิาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึง

สามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

 

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง   

ประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ

ไทยกบัประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่ง

นอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่

จาํเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 
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เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ 

ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

3วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
100

 
 

ผลการคาํนวณ 

3ระดบัคุณภาพผลงานรวม 3ผู้สําเร็จการศึกษา 3ร้อยละระดบัคุณภาพ 3คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

17 6 233.33 5.00 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ 3บรรลุเป้าหมาย 

10 23.40 4.68  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนจากการประเมนิตนเอง 3บรรลุเป้าหมาย 

15 233.33 5.00  

 

ผลการดาํเนินงาน 

- สามารถดาํเนินการไดต้รงตามเป้าหมาย นกัศึกษาท่ีจบสามารถตีพิมพไ์ดค้รบทุกคน 

 

รายการหลกัฐาน 

- เอกสารบทความตีพิมพท์างวชิาการ 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คุณภาพของบณัฑิตถูกกาหนดโดยหลกัสูตร ท่ีใหมี้การตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ 

- ไดมี้การจดัระบบสนนัสนุนใหน้กัศึกษาเขียนบทความ ติดตามความกา้วหนา้ และ การเสนอผลงานอยา่งเป็น

ระบบ 

 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรปรับปรุงคุณภาพของบทความใหมี้การตีพิมพใ์นวารสารไดม้ากข้ึน 

- เพ่ิมทกัษะการเขียนบทความภาษาองักฤษ 

 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

- มีเงินสนนัสนุนสาหรับการนาํเสนอผลงานไดม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง 

- มีการกาหนดใหมี้การนาํเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อม

ในการนาํเสนอผลงานในงานประชุมระดบันานาชาติ 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่14 (สมศ.) การพฒันาคณาจารย์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑ์การพจิารณา 

            กาํหนดค่านํ้ าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

     ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วธีิการคาํนวณ 

 

 

ผลการคาํนวณ 

3ระดบัคุณภาพอาจารย์ 3จาํนวนอาจารย์ 3ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์ 3คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

166 343 33.86 33.22 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ 3บรรลุเป้าหมาย 

3.37 34.6 3.83  

 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของอาจารยป์ระจาํ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

3เป้าหมาย 3ผลการดาํเนินงาน 3คะแนนจากการประเมนิตนเอง 3บรรลุเป้าหมาย 

4 33.86 33.22  

 

ผลการดาํเนินงาน 

                ปีการศึกษา  2554 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  มีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริงจาํนวน 43 คน  โดยมีตาํแหน่ง

อาจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 18 คน  ระดบัปริญญาเอกจาํนวน 22 คน  ตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จาํนวน 6 คน  ตาํแหน่งรองศาสตราจายท่ี์สาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโท จาํนวน 1 คน  ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 3 คน   เฉล่ียค่าดชันีอาจารยเ์ท่ากบั 3.22 

 

รายการหลกัฐาน 

1. ขอ้มูลผลงานดาํเนินการตามองคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีของการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และ

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2554 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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องค์ประกอบ 4 การวจิยั 

ตวับ่งช้ีที ่4.3 (สกอ.) เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิยัประจาํ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑป์ระเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง  

กลุ่มสาขาวชิา คะแนนเตม็ 5 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ี

ปฏิบติังานจริงไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 

2. ใหน้บัจาํนวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ

นั้นๆ ไม่ใช่จาํนวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลกัฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนบัสนุนงานวิจยั ซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุน

หรือหลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ี ร่วมโครงการ ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตามหลกัฐาน

ท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลกัฐานใหแ้บ่งเงินตามสดัส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถาบนั 

4. การนบัจาํนวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจยั สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีไดล้งนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารยห์รือนกั วิจยั แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากร

สายสนบัสนุนท่ีไม่ใช่นกั วจิยัเป็นผูด้าํเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

3ผลการคาํนวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 2,715,693 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 3,113,478 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 37 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) - 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

180,000 346,442 5  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

180,000 157,545.17 4.38  

 

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการประเมินตนเอง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แมว้า่จะไดค้ะแนนในระดบัดี เน่ืองจาก 

- การไม่นบัเงินวจิยัจากโครงการตอ่เน่ือง ซ่ึงปกติแลว้อาจารยท่ี์มีโครงการในมือแลว้และยงัไม่ปิดโครงการจะ

ยงัไม่เสนอโครงการวจิยัใหม่ 

 

รายการหลกัฐาน 

- ขอ้มูลสารสนเทศ ประกนัคุณภาพของคณะฯ SAR ภาควชิาฯ (หวัขอ้งานวจิยั) 

 

3หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 

3จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 3คณาจารยมี์ความพร้อมในการทาวจิยั และมีความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีสามารถขอทุนวจิิยเฉพาะดา้นได ้

- 3ส่ิงอานวยสะดวกพ้ืนฐาน เช่น หอ้งวจิยั และ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

- 3มีงบสนบัสนุนใหส้าํหรับแต่ละสาขาเพ่ือการวจิยั 

 

3จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 3เพ่ิมการกระจายตวัของกลุ่มนกัวจิยัใหม้ากข้ึน 

- 3เพ่ิมเครือข่ายการวจิยัไปยงันอกองคก์รใหม้ากข้ึน 

- 3การปิดโครงการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือท่ีจะสามารถขอเสนอโครงการใหม่ได ้

 

3วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

- 3การกระจายภาระงานสอนเพ่ือใหน้กัวจิยัมีเวลาในการทางานวจิยัไดม้ากข้ึน 

- 3การรวมกลุ่มของนกัวจิยัท่ีสนใจในงานวจิยัท่ีมีสาขาใกลเ้คียงกนั เช่น ทีมวจิยั และ สถานวจิยั เป็นตน้ 
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องค์ประกอบ 4 การวจิยั 
 

ตวับ่งช้ีที ่5 (สมศ.) งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั 

อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 

ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น

ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั

อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 

ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐาน 

ขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้าํเสนอในการประชุมวชิาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ 

ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม 
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การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ

ไทยกบัประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่ง

นอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่

จาํเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิเป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 

ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  20 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 10 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
100

 

ผลการคาํนวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 37 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ)  

จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั

นานาชาติ หรือจาํนวนการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
12 
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จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ 

สมศ. 

 

จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์

หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  

3 

จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์

หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI 

หรือ Scopus 

6 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาตอ่ 6 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํท่ีลาศึกษาตอ่  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

28 16.75 4.19  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

16 26.16 5.00  

 

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการประเมินตนเอง เป็นไปตามเป้าหมาย  พบวา่ 

- มีแนวโนม้การตีพิมพใ์นวารสารในระดบันานาชาติมากข้ึน ทั้งจาํนวนและคุณภาพ 

- การตีพิมพใ์นงานประชุมวชิาการยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  

 

รายการหลกัฐาน 

- เอกสารผลงานตีพิมพ ์

 

3หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 

3จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 3มีบุคลากรกลบัจากลาศึกษาต่อเตม็จานวน 

- 3มีนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

- 3ภาควชิาสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหก้บันกัศึกษาและอาจารยใ์นการนาเสนอผลงานในลกัษณะต่างๆ 

 

3จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 3เนน้การตีพิมพบ์ทความวารสารทางวชิาการเพ่ิมมากข้ึนท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล  เช่น  ISI  เป็นตน้ 

- 3สนบัสนุนใหมี้บรรยากาศในการดาเนินงานดา้นการวจิยั 

 

3วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

- 3การสร้างแรงจูงใจสนบัสนุนการนาเสนอผลงาน เช่น การใหร้างวลัในกรณีท่ีมีการตีพิมพบ์ทความวารสาร

ทางวชิาการ 

- 3การปรับปรุงหอ้งวจิยั และ ส่ิงอานวยความสะดวก ท่ีสนบัสนุนงานวจิยั 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้  

หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

9 ขอ้ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

3ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และพฒันาการ

ของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  

มีแผนการปฏิบติังานของ

ภาควชิาฯ 

แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีของ

ภาควชิาฯ 

 2 มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั  

ประชุมการจดัทาํหลกัสูตร การประชุม

หลกัสูตรตรี-โท-

เอก 

 3 มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  ผลดาํเนินงานตามอตัลกัษณ์

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เป็นไปตามอตั

ลกัษณ์ของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

 4 มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตาม

การดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัทาํ

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ

ต่อสภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูล

ครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กาํหนด ใน CHE QA Online และ 3) การนาํผลการ

ประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบนั  

มีการจดัทาํรายงานการ

ประกนัคุณภาพทุกปี 

- รายงานประจาํปี

ท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน (SAR) 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี  

นาํเขา้ท่ีประชุมภาควชิาฯ

เพ่ือกาํหนดเป็นนโยบาย 

- มีการนาํ

จุดอ่อนมาทาํ

เป็นนโยบาย 

- การสนบัสนุน

ทุนแก่

นกัศึกษา

ปริญญาโท 

- การสนบัสนุน

การวจิยั 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ

คุณภาพ  

จดัทาํในระดบัคณะฯ สารสนเทศประกนั

คุณภาพของคณะฯ 

 7 มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนั

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต และ

ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั  

รับฟังความคิดเห็นจาก

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

รับฟังนกัศึกษาและ

สอบถามอยา่งไม่

เป็นทางการจาก

บริษทัท่ีรับผิดชอบ 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรม

ร่วมกนั  

  

 9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันา ข้ึน และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์ 

  

 

3ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  
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3หมายเหตุ /ข้อสังเกต3 : 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ภาควชิาฯ มีนโยบายและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพดา้นการเรียนการสอนท่ีชดัเจน 

2. มีการประเมินขอ้สอบทุกรายวชิา 

 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สร้างระบบประกนัคุณภาพในดา้นหลกัแลว้จึงขยายไปใหค้รอบคลุมดา้นอ่ืนๆ 

2. มีการประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กคนทราบและเนน้ย ํ้าประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

1. มีการจดัระบบ  และมีผูป้ระสานงาน และติดตามงานทุกขั้นตอน 

2. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหมี้ระบบประกนัคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่15 (สมศ.) ผลประเมนิการประกนัคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตน้สงักดั 

หมายเหตุ 

 

กรณีของการประเมินระดบัคณะ  หากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก

ตวัท่ีกาํหนดในระดบัสถาบนั ใหใ้ชค้ะแนนจากการประเมินในระดบัสถาบนัของตวับ่งช้ีนั้นมา

ใชแ้ทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

3ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.99 3.58 3.58  

 

3ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.87 3.87  

 

ผลการดาํเนินงาน 

1. ไดท้าํการสรุปไวใ้นแต่ละตวับ่งช้ีแลว้ 

รายการหลกัฐาน 

1. ผลงานดาํเนินการตามองคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีของการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2554 

 

3หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ไดท้าํการสรุปไวใ้นแต่ละตวับ่งช้ีแลว้ 
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แนวทางการพฒันาและผลการพฒันาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

(SAR-9) 

  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดทีต้่องพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2553/ปีงบประมาณ 2553 

ส่ิงทีต้่องพฒันาเร่งด่วน 3-5 อนัดบั  

1. เร่งพฒันาอาจารยไ์ปสู่วฒิุปริญญาเอกใหม้ากข้ึน - เร่งใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อเร็วข้ึน 

2. เพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารของนักศึกษาโทและ

ปริญญาเอก 

 

3. ใหอ้าจารยท่ี์ไม่ทาํงานวจิยัทาํงานวจิยั - ใชก้ารกระตุน้ใหอ้าจารยเ์ห็นความสาํคญั 

4. ใหอ้าจารยมี์การตีพิมพใ์นวารสารมากข้ึน  

ส่ิงทีค่วรพฒันา   

1. ลด Retention time ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท - ใหน้กัศึกษามีอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนเร่ิมเรียน 

ทศิทางการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ  

1. เพ่ิมปริมาณบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ - สร้างแรงจูงใจในการเร่ิมทาํงานวจิยัของอาจารย ์

- สร้างบรรยากาศในการวจิยัในภาควชิาฯ 

2.  เพ่ิมนักศึกษาระดับบัณฑิตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

งานวจิยัใหมี้ความเขม้แขง็ 

- ใหทุ้นเรียน 

- ใหทุ้นตีพิมพ ์

- ใหเ้คร่ืองมือ 

ผลจากการประเมนิคณุภาพตนเอง 

1. 2มีการบรรยายพิเศษจากบุคคลภายนอกหรือการดูงานนอก

สถานท่ีสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีค่อนขา้งนอ้ย 

- จดัโครงการบรรยายพิเศษในแผนปฏิบติังานประจาํปี 

2. นกัศึกษาทุกระดบัมีทกัษะทางภาษาองักฤษค่อนขา้งตํ่า - กําหนดให้นักศึกษาเสนอรายงาน เ ช่น รายวิชา

โครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

3. การสร้างบรรยากาศในการทาํงวิจัยให้แก่นักศึกษาทุก

ระดบั 

- เพ่ิมการกระจายตวัของกลุ่มนกัวจิยัใหม้ากข้ึน 

- เพ่ิมเครือข่ายการวจิยัไปยงันอกองคก์รใหม้ากข้ึน 

4. ควรปรับปรุงคุณภาพของบทความให้มีการตีพิมพ์ใน

วารสารไดม้ากข้ึน 

- จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการนาํเสนอผลงานได้

มากกวา่หน่ึงคร้ัง 

- สร้างแรงจูงใจสนบัสนุนการนาํเสนอผลงาน เช่น การ

ให้รางวลัในกรณีท่ีมีการตีพิมพบ์ทความวารสารทาง

วชิาการ 

- การปรับปรุงห้องวิจัย และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

สนบัสนุนงานวจิยัใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
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ผลจากการประเมนิคณุภาพตนเอง 

5. ควรเพ่ิมทกัษะในการเขียนบทความภาษาองักฤษ - กาํหนดให้มีการนําเสนอความกา้วหน้างานวิจัยเป็น

ภาษาองักฤษ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมใน

การนาํเสนอผลงานในงานประชุมระดบันานาชาติ 
 



 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื�นฐาน (Common Data Set) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2554

ข้อมูล ณ วันที� 5 กรกฎาคม 2555

ลํา
ดับ

ท
ี�

ชื�อข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน

7. จํานวนหลักสูตรที�เปิดสอนทั�งหมด 3

9. - -ระดับปริญญาตรี 1

11. - -ระดับปริญญาโทที�มีเฉพาะแผน ก 1

12. - -ระดับปริญญาโทที�มีเฉพาะแผน ข

13. - -ระดับปริญญาโท ที�มีทั�งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน

16. - -ระดับปริญญาเอก 1

17. จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที�เปิดสอนทั�งหมด

19. - -ระดับปริญญาตรี

21. - -ระดับปริญญาโท

23. - -ระดับปริญญาเอก

24. จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที�เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั�งหมด

26. - -ระดับปริญญาตรี

28. - -ระดับปริญญาโท

30. - -ระดับปริญญาเอก

46. จํานวนหลักสูตรทั�งหมดที�ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 1

48. - -ระดับปริญญาตรี 1

50. - -ระดับปริญญาโท

52. - -ระดับปริญญาเอก

53. จํานวนหลักสูตรทั�งหมดที�ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี�ผลการ

ดําเนินงานฯ ครบถ้วน

1

55. - -ระดับปริญญาตรี 1

57. - -ระดับปริญญาโท

59. - -ระดับปริญญาเอก

60. จํานวนหลักสูตรทั�งหมดที�ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที�มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี�ผลการ

ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี�ที�กําหนด)

1

62. - -ระดับปริญญาตรี 1

64. - -ระดับปริญญาโท

66. - -ระดับปริญญาเอก



41

12_ข้อมูลพื�นฐาน(Common Data Set)v2.0 ข้อมูลพื�นฐาน 41/5

ลํา
ดับ

ท
ี�

ชื�อข้อมูลพื�นฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน

67. จํานวนหลักสูตรทั�งหมดที�ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน

2

69. - -ระดับปริญญาตรี

71. - -ระดับปริญญาโท 1

73. - -ระดับปริญญาเอก 1

74. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที�มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที�เกี�ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร

76. - -ระดับปริญญาตรี

78. - -ระดับปริญญาโท

80. - -ระดับปริญญาเอก 

81. จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมดทุกระดับการศึกษา 989

83. - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมด - ระดับปริญญาตรี 913

85. - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมด - ระดับปริญญาโท 57

86. - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 57

87. - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) -

89. - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมด - ระดับปริญญาเอก 19

90. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั�งหมด 86

97. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั�งหมด 6

98. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั�งหมด

108. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมด รวมทั�งที�ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 43

109. - -จํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริง 37

110. - -จํานวนอาจารย์ประจําที�ลาศึกษาต่อ 6

111. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 31

112. - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที�มีวุฒิปริญญาตรี 3

113. - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที�มีวุฒิปริญญาโท 15

114. - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที�มีวุฒิปริญญาเอก 13

115. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

116. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาตรี

117. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาโท 2

118. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาเอก 6

119. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 4

120. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาตรี
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121. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาโท 1

122. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาเอก 3

123. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0

124. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาตรี

125. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาโท

126. - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มีวุฒิปริญญาเอก

127. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 713.28

129. - -ระดับปริญญาตรี 585.19

131. - -ระดับปริญญาโท 112.79

133. - -ระดับปริญญาเอก 15.29

134. จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์ที�จัดบริการให้นักศึกษา

135. จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที�มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ ไม่มีข้อมูล

140. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื�องคุณภาพการสอน และสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบ

จากค่า 5 ระดับ) เฉลี�ยทุกหลักสูตร

4.33

142. - -ระดับปริญญาตรี 4.32

144. - -ระดับปริญญาโท 4.75

146. - -ระดับปริญญาเอก 4.91

147. จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ)์ ที�ตีพิมพ์ (ปริญญา 16

148. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ�ง

149. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings)

5

150. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

10

151. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1

163. จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที�ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) 1

164. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที�ปรากฎในฐานข้อมูล TCI

165. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที�มีชื�อปรากฏอยู่ในประกาศของ

 สมศ.
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166. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั�นถูกจัดอยู่ใน

ควอไทล์ที� ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�มีชื�อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

167. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั�นถูกจัดอยู่ใน

ควอไทล์ที� ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

1

180. ร้อยละของอาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที�ผ่านมา 10.26

181. ร้อยละของอาจารย์ประจําที�มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที�ผ่านมา (กรณีที�เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน

เป็นค่าการเพิ�มขึ�นของร้อยละฯ)

46.15

182. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 43

183. - -จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3

184. - -จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 18

185. - -จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 22

189. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที�ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

190. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที�ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

191. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,715,693.10

192. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,715,693.10

195. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 3,113,478.18

196. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,113,478.18

199. จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 37

200. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37

208. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที�ปรากฎในฐานข้อมูล TCI

12

209. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13

212. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที�มีชื�อปรากฏอยู่ในประกาศของ

 สมศ.

213. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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216. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั�นถูกจัดอยู่ใน

ควอไทล์ที� ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�มีชื�อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

3

217. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

220. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั�นถูกจัดอยู่ใน

ควอไทล์ที� ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

6

221. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

264. จํานวนรวมของผลงานวิจัยที�นําไปใช้ประโยชน์ 6

266. จํานวนรวมของผลงานวิชาการที�ได้รับการรับรองคุณภาพ 2

267. - -บทความวิชาการที�ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

268. - -บทความวิชาการที�ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1

269. - -ตําราหรือหนังสือที�มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1

270. - -ตําราหรือหนังสือที�ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที�มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ

272. จํานวนอาจารย์ประจําที�ลาศึกษาต่อ 6

273. - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6



แผน

ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

องค์ประกอบที� 2 การผลิตบัณฑิต

แผน 7.00                6.00                6.00                6.00                6.00                6.00                6.00             

ผล 7.00                6.00                6.00                

แผน 44.00              40.00              44.00              47.00              50.00              52.00              52.00           

ผล 46.48              46.67              51.16              

แผน 11.00              9.30                9.30                10.00              10.00              10.00              10.00           

ผล 11.27              9.33                9.30                45

แผน 4.00                5.00                6.00                6.00                6.00                6.00                6.00             

ผล 4.00                5.00                7.00                

แผน 80.00              10.00              15.00              15.00              18.00              18.00              18.00           

ผล 123.08            23.40              233.33            

แผน 3.37                4.00                4.00                4.00                4.00                4.00             

ผล 4.60                3.86                

องค์ประกอบที� 4 การวิจัย

แผน 170,000.00     180,000.00     180,000.00     180,000.00     180,000.00     180,000.00     180,000.00  

ผล 623,317.00     346,442.00     157,545.00     

แผน 28.00              16.00              16.00              16.00              16.00              16.00           

ผล 16.75              26.16              

องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)

2.2 อาจารย์ประจําที�มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ.)

2.3 อาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัย (สกอ.)

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที�ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)

14. การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที�ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ (สมศ.)

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ภาคผนวก ข แผน/ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี�ของ สกอ. และ สมศ. ปีการศึกษา 2554

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



แผน

ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
องค์ประกอบและตัวบ่งชี�

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

แผน

ผล

องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

แผน 4.00                7.00                7.00                7.00                7.00                7.00                7.00             

ผล 4.00                7.00                7.00                

แผน 2.99                3.51                3.51                3.51                3.51                3.51             

ผล 3.58                3.87                

46

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที�นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)
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