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คํานํา 
 

        ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ
ภายใน (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2555 ฉบับน้ี เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน ในช่วงปีการศึกษา 2555 
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ์การประเมิณคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นช่วงทีม่ีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการประเมิณคือ 
ผลงานต่างๆนับตามปีปฏิทิน ส่วนจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา นักศึกษา และอาจารย์ นับตามปีการศึกษา อย่างไรก็ตามการเปล่ียน
เกณฑ์ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆ โดยรายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมคีุณภาพเพ่ิมขึ้นในการดําเนินงานของภาควิชาฯอย่าง
ต่อเน่ือง การรายงานผลการดําเนินการจะเป็นไปตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
       ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาในภาควิชาฯ  
และการเขียนรายงานประจําปีการประเมินคุณภาพฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุกคน  
ภาควิชาฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งภายนอกและภายในภาควิชาฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของภาควิชาฯ ให้มีระบบที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป 
        สุดท้ายน้ี ภาควิชาฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน ภาควิชาฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของ
ทุกฝ่ายจะทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นกลไกทําให้การดําเนินกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวทิยาลัยต่อไป 

  
                                                                                                                          
 

ลงช่ือ                   
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร) 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
21/มิถุนายน/2556 
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1. สว่นนํา 
 

1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดําเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางแผนไว้ เพ่ือสามารถสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้ง
ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตทีม่ีคณุภาพ พร้อมนําไปสู่การพัฒนาของประเทศ โดยภาควิชาฯมีผลการดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายทกุตัวบ่งช้ี และมีคะแนนผลการประเมิณตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเฉล่ียรวม 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบด้านการวิจัย และองค์ประกอบด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการ
ประเมินตัวเองคิดเป็น 4.89 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดสําคัญในแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 

-  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
        ภาควิชาฯ มีคะแนนอยู่ระดับดีมาก เน่ืองจากมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ 90 และจะเป็นร้อยละ 100 
ในปี 2556 และมีอาจารย์ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์มากกว่าร้อยละ 30 โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องคือการควบคุมและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เมื่อทําการประเมินผลใน
แต่ละรายวิชา ก็ต้องทําการปรับปรุงตามผลการประเมิน ซึ่งภาควิชาฯ อาจมีการทาํ มคอ. ไดค้รบทกุรายวิชาในปี 2557 

-  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย 
  ภาควิชาฯ มคีะแนนอยู่ระดับดีมาก เน่ืองจากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนช่วยกันทํางานวิจัย รวมทั้งมีการขอทุน

วิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก โดยรวมมีงบวิจัยเฉล่ียคนละ 1,316,592 บาทต่อปี โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องคือควรพัฒนาเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเรียนการสอน และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน เช่น อาจารย์สามารถนํา
ผลงานวิจัยมาเขียนตําราทีใ่ช้สอน การพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

-  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ภาควิชาฯ มีคะแนนอยู่ระดับดีมาก เนื่องจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์

ของ สกอ. รวมทั้งขยายผลการใช้หลักการประกันคุณภาพสู่นักศึกษาในรายวิชาโครงงาน โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
คือภาควิชาฯควรพัฒนาปรับปรุงระบบติดตาม รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพให้เป็นระบบที่ง่ายขึ้น 

 
1.2 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี    คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดย 
สอนในหลักสูตรปริญญาตรี และได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในในปีพ.ศ. 2534 และพ.ศ. 2545 ตามลําดับ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้ดําเนินการระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีการปรับปรุงมาตรฐาน องค์ประกอบ/ ดัชนีช้ีวัด เพ่ือความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือผลิตวิศวกรเคมีที่มีคุณภาพ คิดเป็นทําเป็น 
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจาก 
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ภารกิจเรื่องการเรียนการสอนแล้วภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบในเรื่องการวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่
ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย 

วิสัยทัศน์ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้างผลงานวิชาการที่มคุีณภาพในระดับสากล และตอบสนองความตอ้งการของสังคม 

พันธกิจ  
1. ผลิตวิศวกรเคมี ที่คิดเป็นทําเป็น มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. สร้างองค์ความรูท้างวิศวกรรมเคมี ที่เหมาะกับท้องถิ่นและขยายสู่สากล 
3. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม 
4. บูรณาการองค์ความรู้จากผลงานทางวิชาการสู่การสอน  
5. ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1.  เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยในสาขาทีม่ีศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 
2.  เพ่ือสร้างและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเช่ือมโยงสู่สากล  
3.  เพ่ือผลิตบัณฑติทีม่ีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 
4.  เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคมและชุมชน  
5.  เพ่ือบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 

            โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

สํานักงาน 
เลขานุการภาควิชา 

ห้องปฏิบัติการ 
ส่ิงแวดล้อม 

ห้องปฏิบัติการ 
ปิโตรเคม ี

หน่วยสร้างและซ่อม 
บํารุงเครื่องมือ 

ห้องปฏิบัติการ 
บริการวิชาการ 

ห้องปฏิบัติการ 
ทดลองและวิจัย 

ห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะหน่วย 

ห้องเครื่องมือ 
วิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการ 
เมมเบรน 
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โครงสร้างการบรหิาร 

 
โครงสร้างการบรหิาร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

 
 

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
  

 

คณาจารย์ประจําภาควิชา 
 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
 

สํานักงานภาควิชา 
(นักวิชาการอุดมศึกษา, เจ้าหน้าที ่

บริหารงานทั่วไป, 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานพิมพ์) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(นักวิทยาศาสตร์, ช่างเทคนิค, พนักงานห้องปฏิบตัิการ) 

 

 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
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โครงสร้างการบรหิาร  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
ฝ่ายบริการวิชาการ 
และประกันคุณภาพ 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
ฝ่ายวิชาการ 

  

 

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
  

 

คณาจารย์ประจําภาควิชา 

 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
 

สํานักงานภาควิชา 
(นักวิชาการอุดมศึกษา, เจ้าหน้าที ่

บริหารงานทั่วไป, 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานพิมพ์) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(นักวิทยาศาสตร์, ช่างเทคนิค, พนักงานห้องปฏิบตัิการ) 

 

 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
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1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร 

- ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 – 1 กรกฎาคม 2555 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร             หัวหน้าภาควชิาวิศวกรรมเคม ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล        รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
                                                               และบริการวิชาการ 
ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์                                   รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม แย้มแสงสังข์              รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 
- ระหว่างวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 – 30 กันยายน 2555 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร             หัวหน้าภาควชิาวิศวกรรมเคม ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล        รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
                                                               และบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ อินนาจิตร                 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม แย้มแสงสังข์              รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 
- ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร              หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล         รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ อินนาจิตร                  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิชาการ 
ดร.สินินาฏ  จงคง                                          รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายบริการวิชาการ 
                                                                และประกันคุณภาพ 
 

1.6 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเคม ี
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคม ี

 
1.7 จํานวนนักศึกษา 
        ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2-4       จํานวน   186    คน 
        ระดับปริญญาโท         จํานวน    42    คน 
        ระดับปริญญาเอก         จํานวน    22    คน 

 

1.8 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
        อาจารย์ จํานวน    16    คน 
        บุคลากร จํานวน    10    คน 
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1.9 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
        ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดาํเนินการสอนหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาตั้งแต่ปี 2516 และให้ปริญญาครั้งแรกในปี    พ.ศ. 2518 
ในปี พ.ศ. 2520   ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้ย้ายสถานที่จากอาคารสตางค์ มงคลสุข 

มายังอาคารวิศวกรรมเคมทีี่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ในปีการศึกษา 2533   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เปิดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 

ศาสตรมหาบัณฑติ 
ในปีการศึกษา 2545   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เปิดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2550  วิศวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 

ศาสตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับการจัดตั้งโครงการสู่ความเป็นเลิศ 
    สาขาวิศวกรรมเคม ี

 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 

แนวทางการพัฒนา ผลการพัฒนา 
บูรณการวิจัยกับบริการวิชาการ และประเมินการบูรณา

การว่าเหมาะสมหรือไม่ ปีต่อไปให้ใส่ในรายงาน TQF 

ด้วย 

ภาควิจัยเริ่มมีการปรับปรุงแนวทางการทาํวิจัยและการบริการ

วิชาการให้สอดรับกับการให้ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้รับบริการ

มากข้ึน และจะมีการประเมินและผลการประเมินอย่างชัดเจนใน

รายงาน TQF ของปี 2557 

จัดเตรียมข้อมูลบริการวิชาการของคณาจารย์  

และบุคลากร 

มีการตรวจหาข้อมูลและแจ้งผลในที่ประชุมภาควิชาทุก 6 เดือน 

การพัฒนาด้านงานบริการวิชาการ ปรับปรุงขั้นตอนและแบบฟอร์มการใช้บริการทดสอบตัวอย่างและ

การแสดงผลการทดสอบให้เป็นสากลและสะดวกมากข้ึน 

กระตุ้นคณาจารย์ให้ขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่

สูงข้ึน 

มีคณาจารย์ขอตําแน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
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2. รายงานข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set (CDS) 
 

ลําดับที ่ ชื่อข้อมลูพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 
1.  จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 
2.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
3.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
4.  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 
5.  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
6.  - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 
7.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
8.  - -ระดับปริญญาเอก 1 
9.  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 
10.  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 
11.  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 3 
12.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
13.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
14.  - -ระดับปริญญาโท 1 
15.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
16.  - -ระดับปริญญาเอก 1 
17.  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
 
1 

18.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
19.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
20.  - -ระดับปริญญาโท - 
21.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
22.  - -ระดับปริญญาเอก - 
23.  จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
24.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
25.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
26.  - -ระดับปริญญาโท - 
27.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
28.  - -ระดับปริญญาเอก - 
29.  จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 1 
30.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
31.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 



12 
 

ลําดับที ่ ชื่อข้อมลูพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน 

32.  - -ระดับปริญญาโท - 
33.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
34.  - -ระดับปริญญาเอก - 
35.  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
 
- 

36.  - -ระดับปริญญาตรี - 
37.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
38.  - -ระดับปริญญาโท - 
39.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
40.  - -ระดับปริญญาเอก - 
41.  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดใน
แต่ละปี 

 
 
1 

42.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
43.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
44.  - -ระดับปริญญาโท - 
45.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

46.  - -ระดับปริญญาเอก - 
47.  - -จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
 
- 

48.  - -ระดับปริญญาตรี - 
49.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
50.  - -ระดับปริญญาโท - 
51.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
52.  - -ระดับปริญญาเอก - 
53.  จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
1 

54.  - -ระดับปริญญาตรี 1 
55.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
56.  - -ระดับปริญญาโท - 
57.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
58.  - -ระดับปริญญาเอก  - 
59.  จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 250 
60.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 186 
61.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
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62.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 42 
63.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 42 
64.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท (แผน ข) - 
65.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
66.  - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  22 
67.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อแยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 16 
68.  - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 
69.  - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1 
70.  - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  15 
71.  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 
 
- 

72.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 5 
73.  - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - 

74.  - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
75.  - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
76.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 
77.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
78.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
79.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
80.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 
81.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
82.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
83.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
84.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - 
85.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
86.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
87.  - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
88.  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 68.75 
89.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 184.08 

90.  - -ระดับปริญญาตรี 109.25 
91.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

92.  - -ระดับปริญญาโท 46.91 
93.  - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
94.  - -ระดับปริญญาเอก 27.92 
95.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 12 
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96.  จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi 
กับสถาบัน 

24 

97.  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

3.92 

98.  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 

99.  ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.52 

100.  ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.59 

101.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

4.48 

102.  - -ระดับปริญญาตรี 4.49 
103.  - -ระดับปริญญาโท 4.41 

104.  - -ระดับปริญญาเอก  - 
105.  จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 51 
106.  จํานวนรายวิชาที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจฯ 33 

107.  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความ
จากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer 
review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

21 

108.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 
109.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 
- 

110.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

17 

111.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 4 

112.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 13 

113.  จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

8 

114.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ 2 
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นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักน้ี จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอ่ืน ๆ) 

 

115.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืน ๆ) 

- 

116.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซํ้ากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืน ๆ) 

- 

117.  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืน ๆ) 

6 

118.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 4 

องค์ประกอบที ่3 

119.  ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใหค้ําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.67 

120.  ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.52 

121.  ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.16 

องค์ประกอบที ่4 

122.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 6,300,202 

123.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 13,448,682 
124.  จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 15 
125.  จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 
126.  จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 1 

127.  จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 

128.  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืน ๆ) 

10 

129.  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืน ๆ) 

- 

130.  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซํ้ากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืน ๆ) 

1 

131.  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืน ๆ) 

6 

132.  จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 49 
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ลําดับที ่ ชื่อข้อมลูพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน 

133.  จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - 

134.  จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 4 

135.  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - 

136.  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 

137.  - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

2 

138.  - -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

2 

139.  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 16 

140.  - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 16 

141.  - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  - 
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3. ผลการประเมิณตนเอง 
 

3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 

องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน    คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

หมายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาทีท่ําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ 
อนุมัตใิห้เปดิสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนกัศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตร
ที่สภาสถาบันอนุมัตใิห้ปดิดําเนินการแล้ว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในทีต่ั้งและนอกที่ตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือ
ต่างชุดก็ได ้

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบตัทิี่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

- มีการปรับปรงุหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
- มีการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 (อ.2.1-01) 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

- มีระเบียบ/ข้ันตอนการปิดหลักสูตร 
- ยืนยันภาระงานใหม่ และจํานวน
รับนักศึกษา 

เอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการ

ประจําคณะ 
ภาระงานใหม่ จํานวน

นักศึกษาที่ยืนยัน 
(อ.2.1-02) 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาํ 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ี
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กร วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมาย
เหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงทีย่ัง
ไม่ได้ดาํเนินการตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 )  

-มีการแตง่ตัง้คณะทํางานดูแล
หลักสูตร 
- มีการรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร (หลักสูตรป.ตรี 2553) 

คําส่ังแต่งตั้ง
คณะทํางานดูแล

หลักสูตร 
(อ.2.1-03) 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหม้ีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่

- มีการแต่งตั้งกรรมการในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

รายงานข้อมูลการ
ดําเนินงานหลักสูตร

ระดับ ป.ตร ี
(อ.2.1-04) 
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ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมกํากบัใหก้าร
ดําเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร  

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหม้ีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ ประเมินในข้อ 4กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมกํากบัใหก้าร
ดําเนินงานตามตวับ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบ ทุกตัวบง่ช้ีและทุกหลักสูตร  

- มีการแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
ประจําปีการศึกษา 

2555 (อ.001) 

 6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของ
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

  

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา  

- ภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ทัง้ระดับปริญญา
โทและเอก 

www.eng.psu.ac.th 
 

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

- มีจํานวนบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในหลักสูตรร้อยละ 25.60 ของ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 7 5 √ 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4 √ 

 
หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : ปีน้ีมีบัณฑิตศึกษารับเข้าน้อยลง ข้อมูลต่างจากคณะ 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มคีุณวุฒิปริญญ เอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบัตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีที่มี อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการคํานวณ 

 

ข้อมลูพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 16 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  15 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
90 93.75 5 √ 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
90 93.75 5 √ 

 
ผลการดําเนินงาน : ไมม่ีการเปล่ียนแปลงโอนย้ายหรือบรรจุอาจารย์เพ่ิม จึงมีผลการดําเนินการเหมอืนปีที่แล้ว 
 
รายการหลกัฐาน : อ้างอิงข้อมูลผลการดําเนินงานจากคณะฯ 
 
หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : มีอาจารย์ลาเพ่ิมพูนความรู้ จํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน  

ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํรงตาํแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

  

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการคํานวณ 

ข้อมลูพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 16 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งอาจารย์ 5 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ 0 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 68.75 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
20 18.75 3.13 × 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
25 31.25 5 √ 

ผลการดําเนินงาน : ปีนี้มีผลการดําเนินการเพ่ิมขึน้เน่ืองจากมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้นจํานวน 2 คน คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
 

รายการหลกัฐาน : อ้างอิงข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : อาจมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นอีกในปีหน้า เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาขอ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล (มหาวิทยาลัยรับเรื่อง ณ วันที่ 
6 ธ.ค. 55) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ (มหาวิทยาลัยรับเรื่อง ณ วันที่ 26 ก.พ. 56) และ 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว จํานวน 1 คน คือ ดร . สินินาฏ จงคง                      
ณ วันที่ 22 มิ.ย. 56 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 

หมายเหตุ 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เช่ือมโยงให้เหน็การทํางานได้ดข้ึีน 

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 
 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้าง

ขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทาํงานได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 

 4 มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 

 5 มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 
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ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัต ิ 
 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 
 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 7 - - 

 

รายการหลกัฐาน : อ้างอิงข้อมูลผลการดําเนินการจากคณะฯ 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : เป็นตัวบ่งชี้ท่ีภาควิชาฯไม่รับ commit แต่คณะฯต้องการให้รายงานผล 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการเรียนการสอนและ    
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือ
ในห้องปฏิบตัิการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

สอดคล้องตามผลการ
ดําเนินงาน 
ของคณะฯ 

รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

สอดคล้องตามผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ 

รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัตทิั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

มีรายวิชาปฏิบัตกิาร และ
โครงงานนักศึกษา 

ตารางจัดสรรกลุ่มวิชา
โครงงาน (อ.2.1-05) 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาถ่ายทอดประสบการณ์ใน
วิชาสัมมนา และมีการนํา
นักศึกษาไปทัศนศึกษาตาม
โรงงานตา่งๆ 

หนังสือเชิญวิทยากร 
(อ.2.1-06) 

หนังสือติดต่อโรงงานตา่งๆ 
(อ.2.1-07) 
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ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

มีการยกตัวอย่างที่สอดคล้อง
กับงานวิจัย 

 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทกุภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่าํกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ให้นักศึกษาเข้าประเมินการ
สอนของอาจารย์ 

www.eng.psu.ac.th 
 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4 √ 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4 √ 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : หากมีการปรับการเรียนการสอนตามแนวกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(มคอ.) ได้ จะสามารถมีผลการดําเนินงานครบทัง้ 7 ข้อ ซ่ึงน่าจะสามารถทําได้ในปหีน้า 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเรจ็ของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ 
มหาวทิยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคดัเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตัง้แต่ 3 สถาบันขึ้นไป)  
2. หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า ข้ึนไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทัง้ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภา วิชาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาทีต่้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต่้อง การส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  

ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 

 3 มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด ในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ  

ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 
 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว บ่งช้ีและเป้าหมายที่
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  

ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 (อ.001) 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาต ิ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 4 - - 

 

รายการหลกัฐาน : อ้างอิงข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : เป็นตัวบ่งช้ีที่ภาควิชาฯไม่ได้ commit แต่คณะฯต้องการให้รายงานผล 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ (สมศ.) ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตพิีมพ์ ดังน้ี  
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

(proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก ่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอื่น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในตา่งประเทศ 
 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 

- ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นับตามปีปฏิทิน 
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด นับตามปีการศึกษา (โดยนับจํานวนเมื่อ
นักศึกษาสอบ Thesis/IS แล้ว และคณะตรวจสอบคุณสมบัติการจบครบถ้วนเพ่ือส่งบัณฑิต
วิทยาลัย) 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด
100

 
 
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพผลงานรวม ผู้สําเรจ็การศึกษา ร้อยละระดับคณุภาพ คะแนนเทียบเกณฑ ์

16.75 13 128.85 5 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

15 155 5 √ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 128.85 5 √ 
 
ผลการดําเนินงาน : ยังคงมีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้มากกว่าร้อยละ 100 โดยมีบทความวิจัยตีพิมพ์ใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 17 ฉบับ และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4 ฉบับ  
 
รายการหลกัฐาน : http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : มเีฉพาะบทความวิจัยระดับนานาชาติถือว่ามีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑก์ารพิจารณา 
            กําหนดค่านํ้าหนักระดบัคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดใหค่้าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  

วิธีการคํานวณ 

 

 
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพอาจารย ์ จํานวนอาจารย์ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทียบเกณฑ ์

98 16 6.13 5 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 5.88 4.90 × 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6.13 5 √ 
 
ผลการดําเนินงาน : สามารถบรรลุเป้าหมายได้เน่ืองจากผลการพิจารณาการขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ของอาจารย์ 2 
ท่าน ในปีที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติ คือ รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 
2322/2555 ส่ัง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 
0699/2556 ส่ัง ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 
 
รายการหลกัฐาน : http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ในปีต่อไปจะมีผลการดําเนินงานสูงขึ้น เนื่องจากมีอาจารย์อยู่ในระหว่างการขอตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์อีก 4 ท่าน และ การขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.สินินาฏ จงคง ที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 
 
 
การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 2 
 
จดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 มีอาจารย์คุณวุฒิ ป.เอก มากกว่าร้อยละ 90 และจะเป็นร้อยละ 100 ในปี 2556  
 มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัยมากขึ้น เพ่ือเพิ่มทั้งการขอทุนวิจัยจากภายนอก การมีบทความวิจัย และการมี
ตําแหน่งทางวิชาการนระดับที่สูงขึ้น 
 
จดุท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีกลยุทธ์การสอน และมีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมิณรายวิชา 
 การปรับปรุงสามารถทําไดด้้วยการควบคุมและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เมื่อทําการประเมินผลในแต่ละรายวิชา ก็ต้องทําการปรับปรุงตามผลการประมาณ ซึ่งภาควิชาฯ อาจมี
การทํา มคอ. ไดค้รบทุกรายวิชาในปี 2557  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 ไม่ม ี
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3.2 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 
องค์ประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 
(สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
75,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณน้ันๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนัก วิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นัก วิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการคํานวณ 

ข้อมลูพ้ืนฐาน ผลรวม 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 6,300,202 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 13,448,682 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) 15 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนั่บผู้ลาศึกษาต่อ) 0 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

300,000 1,039,957 5 √ 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

300,000 1,316,592 5 √ 

 
ผลการดําเนินงาน : จํานวนเงินทนุสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก รวมเป็นเงิน 19,748,884 บาท ซ่ึงรวม
เงินจากมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นสาขาความเป็นเลิศทางวิศวกรรมเคมดี้วย 
 
รายการหลกัฐาน :  อ้างอิงข้อมูลจากคณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : - 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตพิีมพ์ ดังนี ้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัด อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปล่ีาสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏในฐาน 
ข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังน้ี  
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในตา่งประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นับตามปีปฏิทิน 
- จํานวนอาจารย์ประจําแนะนักวิจัยทั้งหมด ทัง้ที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ่ให้นับตามปี

การศึกษา 
เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100
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ผลการคํานวณ 

ข้อมลูพ้ืนฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไมนั่บผู้ลาศึกษาต่อ) 15 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนั่บผู้ลาศึกษาต่อ) 0 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

10 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. 0 

จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่ีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1 

จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่ีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

6 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 1 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 0 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

25 98.44 5 √ 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

25 57.81 5 √ 

 
ผลการดําเนินงาน : ภาควิชาฯ ยังคงมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่มากกว่าเป้าหมาย 
 
รายการหลกัฐาน : อ้างอิงข้อมูลของคณะ 
 
หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : - 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
เกณฑก์ารประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ นับตามปีปฏทิิน 
- จํานวนอาจารย์ประจําแนะนักวิจัยทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อให้นับตามปี

การศึกษา 
เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100

 

ผลการคํานวณ 

ข้อมลูพ้ืนฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 16 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 0 

จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 49 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 306.25 5 √ 

ผลการดําเนินงาน : งานวิจัยส่วนใหญ่ของภาควิชาฯ จะเน้นการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงจัดใหม้กีารถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ส่งผลให้มีผลการดําเนินงานเกินเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน : http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html  
                       ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 6(2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ ช่ือโครงการดังน้ี 

    - การกําจัดโซเดียม เมตาไบซัลไฟต์ในนํ้าเสียของโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง 
  - ระบบกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสําหรับชุมชน 
  - จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชันและกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
  - เครื่องกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟาร์มสุกร 
  - ระบบทําความสะอาดก๊าซชีวภาพสําหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน 
  - เครื่องแยกนํ้ามันดินเพ่ือการผลิตนํ้าส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกนํ้ามันดิน 
  - การกําจัดกล่ินจากก๊าซที่เกิดข้ึนในระหว่างการอบยางในอุตสาหกรรมยางแทง่ 
  - การศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการกําจัดสารสีในยางธรรมชาติเพ่ือผลิตยางธรรมชาติสีจาง 
  - ระบบทําความสะอาดก๊าซชีวภาพสําหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน 
  - โครงการศึกษาและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
              

หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : เป็นตัวบ่งช้ีซึ่งภาควิชารับ commit เป็นปีแรก 
 
 
การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 4  
 

จดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีกลไกการสนับสนุนด้านการวิจัย เช่น การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ 
การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคคลากร และบัณฑิตศึกษา ไปนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษา ส่งผล
ให้คณาจารย์และบัณฑิตศึกษามีแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะคณาจารย์ซึ่งพยายามหาทุน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก และสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
 
จดุท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรพัฒนาเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเรียนการสอน และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน เช่น อาจารย์สามารถ
นําผลงานวิจัยมาเขียนตําราที่ใช้สอน การพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 อาจารย์และนักวิจัยมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พยายามหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกและมีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
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3.3 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

 
หมายเหตุ 

 

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  ข้อมูลเหมือนคณะฯ รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทาํรายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ใน CHE 
QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานระหว่างปีในที่
ประชุมภาควิชาฯ และมี
การจัดทํารายงานตาม
กําหนดเวลา 

รายงานประกันคุณภาพ 
ประจําปี 2555 
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ม ี ข้อ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  

มีการการกําหนด
แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 
(อ.2.1-08) 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  

มีการทาํฐานข้อมูล
บุคลากรของภาควิชาฯ 

www.chem.eng.psu.ac.th 
 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคณุภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน  

การประเมินโครงงาน และ
การป้อนผลกลับสู่
นักศึกษา 

ตารางคะแนนประเมินรายวิชา
โครงงาน (อ.2.1-09) 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 9 มีแนวปฏิบัตทิีด่หีรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนา ขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

ข้อมูลจากคณะฯ รายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 (อ.001) 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4 √ 
 
ผลการประเมินตนองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 9 5 √ 
 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต : - 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
เกณฑก์ารประเมิน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ 
 

กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัว
ที่กําหนดในระดบัสถาบัน ใหใ้ช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีนั้นมาใช้แทน 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 4.35 4.35 √ 
 
ผลการประเมินตนองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4.67 4.67 √ 

 
ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน และผลการประเมิณอยู่ในระดับดีมาก 

รายการหลกัฐาน : รายงานประจําปีการประเมิณคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ของภาควิชา 
 
หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : ปีน้ีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นของตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ และตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ 
 
การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 9 
 
จดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 คณะฯมีฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการติดตามตัวบ่งช้ีในระบบประกันคุณภาพ 
 
จดุท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ภาควิชาฯควรพัฒนาปรับปรุงระบบติดตาม รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพที่ง่ายขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 บุคคลากรทุกคนในภาควิชามีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ 
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4. ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมิณตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
 

  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ     

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตั้ง ข้อมูล 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คะแนน 
  

(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน) 
 

จํานวน 
ข้อ 
ที่ 

ทําได ้

คะแนน 
(ระดับ) 

คิด
คะแนน 
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

  หาร   
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9         
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต                               4.67 ดีมาก 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ข้อ)                               4.00 ดีมาก 

กรณีที่ 2 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         1 1 1 1 1 
 

1     6 4 4.00 ดีมาก 
สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)                               5.00 ดีมาก 

กรณีที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ป.เอก 15 93.75 7.81                       5.00 ดีมาก 
  อาจารย์ทั้งหมด 16                               
สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  (ร้อยละ)                               5.00 ดีมาก 

กรณีที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รศ.+ศ. 5 31.25 5.00                       5.00 ดีมาก 
  อาจารย์ทั้งหมด 16                               

กรณีที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละปกี่อนหน้า 18.75 66.67 5.00                       5.00 ดีมาก 
  ร้อยละปีปัจจุบัน 31.25                               

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ข้อ)         1 1 1 1 1 1       6 4 4.00 ดี 
สมศ. 3. ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
             ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 

ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 16.75 128.85 5.00                       5.00 ดีมาก 

ผู้สําเร็จการศึกษาป.โท 13                               

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย์ (ข้อ) ถ่วงน้ําหนักของ
อาจารย์ 

98.00 6.13 5.10                       5.00 
ดีมาก 

  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 16.00                               

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย                               5.00 ดีมาก 
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 

                              5.00 ดีมาก 

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี180,000 บาท) เงินสนับสนุน 
19,74
8,884 

1,316,5
92 

5.00                       5.00 ดีมาก 

  อาจารย์+นักวิจัย 15                               
สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อย
ละ) 

                              
5.00 ดีมาก 
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  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ     

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตั้ง ข้อมูล 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คะแนน 
  

(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน) 
 

จํานวน 
ข้อ 
ที่ 

ทําได ้

คะแนน 
(ระดับ) 

คิด
คะแนน 
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

  หาร   
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9         
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 9.25 57.81 5.00                       5.00 ดีมาก 

  อาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 16.00 

                              

สมศ. 6. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) จํานวนงานวิจัย/
สร้างสรรค์ 

49.00 306.25 5.00                       5.00 ดีมาก 

  อาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 16.00 

                              

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                               4.92 ดีมาก 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ข้อ)         1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 5.00 ดีมาก 
สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
(คะแนน) 

  
  

4.67 4.67                       
4.67 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน (ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการสง่เสริม) 4.79 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ของ สมศ. 5.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ สมศ.  4.93 ดีมาก 
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5. รายละเอียดผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี หน่วยนับ 
แผน แผนการดําเนินงาน 

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (13) 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ แผน 7 6 6 6 6 7 7 

 
ผล 6 7 6 

    

2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 

 

แผน 90 90 90 90 100 100 100 

ผล 92.85 93.75 93.75 
    

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 

 

แผน 18 20 25 25 25 30 30 

ผล 21.43 18.75 31.25 
    

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ แผน 
       

 
ผล 

  
7 

    

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ แผน 5 6 6 6 7 7 7 

 
ผล 6 6 6 

    
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 

ข้อ แผน 
       

 
ผล 

  
4 

    
๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ร้อยละ แผน 12 15 20 25 25 25 30 

 
ผล 19.5 155 128.85 

    

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ 
ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย์ 

แผน 5.88 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

ผล 6.4 5.88 6.13 
    

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (6) 
         

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 
 

บาท/คน แผน 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 320,000 

 
ผล 1,161,362 1,039,957 1,316,592 

    

๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ แผน 20 25 25 25 25 25 30 

 
ผล 58.15 98.44 57.81 

    

๖. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์
ร้อยละ แผน 

  
20 20 20 25 25 

 
ผล 300.00 - 306.25 

    
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ แผน 7 7 7 7 7 7 7 

 
ผล 7 7 9 

    

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

คะแนนเต็ม 
๕ 

แผน 3.9 4 4 4 4 4 4 

 
ผล 4.26 4.35 4.67 
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6. ภาคผนวก 
 

6.1 ภาคผนวก ก 
เอกสารอ้างอิง 

 
รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555  อ.001 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html     
คําส่ังแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร       อ.2.1-01 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553        อ.2.1-01 
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ  
ภาระงานใหม่ จํานวนนักศึกษาทีย่ืนยัน       อ.2.1-02 
คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานดูแลหลักสูตร       อ.2.1-03 
รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับป.ตร ี      อ.2.1-04 
ตารางจัดสรรกลุ่มวิชาโครงงาน       อ.2.1-05 
หนังสือเชิญวิทยากร        อ.2.1-06 
หนังสือติดต่อโรงงานตา่งๆ        อ.2.1-07 
แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2555        อ.2.1-08 
ตารางคะแนนประเมินรายวิชาโครงงาน       อ.2.1-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










