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คาํนํา 
  รายงานการประเมินคุณภาพฉบบัน้ี จดัทาํเพ่ือสรุปและนาํเสนอผลดาํเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจาํปีการศึกษา 2555 ใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดจน
ผูส้นใจทัว่ไปไดท้ราบผลการดาํเนินงาน ความกา้วหน้าและพฒันาการของภาควิชาฯ ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของสกอ. (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ) และ สมศ.(สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)) ซ่ึงประกอบดว้ย 

 การประเมินตามตวับ่งช้ีของสกอ. 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต 
 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
  2.2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
  2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
  2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
  2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
  2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
  2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 
 องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
 4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 
 องคป์ระกอบท่ี 9ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประเมินตามตวับ่งช้ีของสมศ. 
 ดา้นคุณภาพบณัฑิต 
 ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 ดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 5 งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 ดา้นการบริหารและพฒันาสถาบนั 
 ตวับ่งช้ีท่ี 14 การพฒันาคณาจารย ์
 ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 
 ตวับ่งช้ีท่ี 15 ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั 

 การดาํเนินภารกิจในดา้นต่างๆ ของภาควิชาฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาน้ี ประสบความสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดย
ความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควชิาฯ ตลอดจนนกัศึกษา ภาควชิาฯ จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ 
โอกาสน้ีดว้ย 
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1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 ภาควิชา ฯ ไดด้าํเนินงานตามแนวทางของคณะ ฯ และมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ผลผลิตในการดาํเนินกิจการดา้นการ
เรียนการสอน งานวิจยั และอ่ืน ๆ บรรลุตามวตัถุประสงค์ ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2555 ในภาพรวม
ภาควิชา ฯ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั และองคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพมีผลการดาํเนินการในระดบัดีตามเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. และ สมศ. และไดค้ะแนนเฉล่ียใน
ทุกองคป์ระกอบเท่ากบั 4.56 (คะแนนเตม็ 5) โดยมีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
 ภาควชิา ฯ มีผลการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบน้ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก โดยมีคะแนนการประเมินตนเองเท่ากบั 4.53
ตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพมีจาํนวน 9 ตวับ่งช้ี ซ่ึงภาควชิา ฯไดด้าํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตวับ่งช้ีทั้ง 9 มีดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสุนน 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 (สกอ.) หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  
ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 (สกอ.) ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 (สมศ.) ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
ตวับ่งช้ีท่ี 14 (สมศ.) การพฒันาคณาจารย ์

ในปีการศึกษา 2555 มี อาจารยข์องภาควิชาฯ ไดรั้บตาํแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนเป็นรองศาสตราจารย ์1 ท่าน และ
จาํนวนนักศึกษาระดบับณัฑิตและผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่การท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีขบัเคล่ือนให้ผลการประเมินการ
ดาํเนินงานของภาควชิาฯอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
องค์ประกอบที ่4 การวจิัย 

ภาควชิาฯ ไดด้าํเนินการตามบริบทของคณะ ฯ และมหาวทิยาลยัในการพฒันางานวจิยั และสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดไว ้2 ตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนรวมของตวับ่งช้ีเฉล่ียเท่ากบั 5.00 ผลการประเมินดีมาก  มีตวับ่งช้ีดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 (สมศ.) งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ในปีการศึกษาน้ีภาควชิาฯ ไดรั้บเงินสนบัสนุนการวจิยัเฉล่ียคนละมากกวา่ 210,000 บาท จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
180,000 บาทต่อคน และงานวจิยัและผลงานท่ีมีคุณภาพท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่สามารถดาํเนินการร้อยละ 56 ซ่ึงเป้าหมาย
ตั้งไวท่ี้ร้อยละ 20 ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 ภาควชิา ฯ ไดใ้ชร้ะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อง สกอ. ตามคณะฯ 
และใชร้ะบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพของคณะฯ ในดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูลและประมวลผล มีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ีท่ี
ภาควชิา ฯใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินการดาํเนินงานในปีการศึกษาน้ี โดยมีผลดาํเนินงานคะแนนเฉล่ีย 4.28 ระดบัดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 15 (สมศ.) ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน 

1.2 ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวตัคิวามเป็นมาโดยย่อ 
ช่ือหน่วยงาน ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ทีต่ั้ง 110/5 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
ประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 

พ.ศ. 2510 เร่ิมก่อตั้ งภาควิชาฯ และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นรุ่นแรกในเดือนมิถุนายน โดยใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มหาวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีคือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสาํนกังาน
และอาคารเรียนชัว่คราว 

พ.ศ. 2514 คณะวิศวกรรมศาสตร์ไดก่้อสร้างอาคารกลางเสร็จส้ินในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงยา้ยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไปมาเรียนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่และใน
ปีถดัมากย็า้ยนกัศึกษาท่ีเหลือทั้งหมดมาท่ีหาดใหญ่ 

พ.ศ. 2526 รับนกัศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2537 ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2542  รับนกัศึกษารุ่นแรกศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ โดยจดัตั้งหลกัสูตรร่วมกบัภาควิชา

วศิวกรรมเคร่ืองกลและภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า ในปีเดียวกนัภาควิชาฯ ไดรั้บนกัศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ. 2550 รับนกัศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีว-การแพทย ์
พ.ศ. 2551 ก่อตั้งเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ห้องปฏิบติัการวิจยัร่วมเครือข่ายเซนเซอร์ไร้

สายและหน่วยวจิยัร่วมเฉพาะทางดา้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ภารกิจหลกัของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคือ จดัการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต พฒันาองคค์วามรู้จากการวิจยั 
ตลอดจนการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน 

วสัิยทศัน์ 
ผลิตวศิวกรและผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล 

พนัธกจิ 
1.  ผลิตวศิวกรท่ีคิดเป็น ทาํเป็น มีคุณภาพและจริยธรรม 
2.  สร้างองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงสู่สากล 
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3.  บูรณการองคค์วามรู้จากงานวจิยัและบริการวชิาการสู่การเรียนการสอน 
4.   สร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งสู่สังคม 

วตัถุประสงค์ 
1. ผลิตบณัฑิตทางวศิวกรรมศาสตร์ ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานในปริมาณท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
2. ศึกษาคน้ควา้วิจยัทางวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือแสวงหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอนันาํไปสู่การพ่ึงพาตนเองทาง

เทคโนโลยใีนการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3. ใหบ้ริการวชิาการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าเพ่ือพฒันาประเทศและโดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ินภาคใต ้

1.4 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
แผนภูมโิครงสร้างองค์กรและสายการบริหารงาน(ตั้งแต่วนัที ่1  ตุลาคม 2555) 
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1.5  รายช่ือผู้บริหารภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้าชุดปีการศึกษา 2555 
ก. รายช่ือผู้บริหารภาควชิา ฯ ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2555 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2555 

นายปราโมทย ์จูฑาพร  รักษาการหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
ผศ.อนุวตัร ประเสริฐสิทธ์ิ  รักษาการรองหวัหนา้ภาควิชาฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
ผศ.ธวชัชยั ทางรัตนสุวรรณ  รักษาการรองหวัหนา้ภาควิชาฝ่ายวชิาการ 
ผศ.ดร.ณฎัฐา จินดาเพช็ร์  รักษาการรองหวัหนา้ภาควิชาฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.กสุุมาลย ์เฉลิมยานนท ์   รักษาการรองหวัหนา้ภาควิชาฝ่ายพฒันานกัศึกษาและกิจการนกัศึกษา 

       ข.รายช่ือผู้บริหารภาควชิา ฯ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2555 
ดร.เกียรติศกัด์ิ  วงษโ์สพนากลุ หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
ผศ.ดร.พรชยั  พฤกษภ์ทัรานนต ์ ท่ีปรึกษาหวัหนา้ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 
ผศ.เลียง  คูบุรัตถ ์   ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายสนเทศและสถานท่ี 
ดร.วฤทธ์ิ วิชกลู ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และกิจกรรมนกัศึกษา 
ผศ.สุระพล  เธียรมนตรี  รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
ผศ.ธวชัชยั  ทางรัตนสุวรรณ   รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวชิาการ 
ผศ.ดร.ณฎัฐา  จินดาเพช็ร์   รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.กสุุมาลย ์ เฉลิมยานนท ์ รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายพฒันานกัศึกษาและกิจการนกัศึกษา 

1.6 หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
- หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
- หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์
- หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต(สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า) 
- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

1.7 จํานวนนักศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2-4  จาํนวน 271 คน 
ระดบัปริญญาโท  จาํนวน   29 คน 
ระดบัปริญญาเอก  จาํนวน   16 คน 

1.8 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
อาจารย ์ จาํนวน 25 คนลาศึกษาต่อ 4 คน 
บุคลากร จาํนวน 11 คน 

1.9 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกบังบประมาณ และอาคารสถานที่ 
ช่วงเวลาของปีการศึกษา 2555 อยู่คาบเก่ียวกบัปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ซ่ึงภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไดรั้บการ

จดัสรรงบประมาณประจาํปี 2555 และ 2556  เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 3,387,085 บาทและ 2,888,661 บาท ตามลาํดบั 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีทีผ่่านมา 
แนวทางการพฒันาและผลการพฒันาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดทีต้่องพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก 

ส่ิงทีต้่องพฒันาเร่งด่วน 3-5 อนัดับ 
1. ควรหาอตัราอาจารยท์ดแทนของสาขาไฟฟ้ากาํลงั โดยการ
จา้งอาจารยท่ี์เกษียณอายรุาชการ 

 
1.1 มีอาจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษา ระดบั ป.เอก ทางดา้นไฟฟ้า

กาํลงั 1 ท่าน 
 1.2 มีการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดบั ป.ตรี และ

บณัฑิตศึกษา เพ่ือพฒันาเป็นอาจารยข์องคณะฯ สาขาไฟฟ้า
กาํลงั 

2. ควรถ่ายทอดและสร้างทีมงานวิจัย และประสบการณ์ทาง
วชิาการจากอาจารยรุ่์นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง 

2.1 อาจารยใ์หม่ไดเ้ขา้ร่วมทีมงานวจิยัภาควชิาฯ และคณะฯ 

3. ควรกาํหนดทิศทาง เป้าหมายของงานวจิยั 3.1 ตั้งเป้าหมายใหไ้ด ้สกว.ระดบั 5 โดยมีทีมวิจยัสนบัสนุน
เช่น ทีมวิจยัทางดา้นสมองกลฝังตวั ทีมวิจยัดา้นวิศวกรรม
ฟ้ืนฟ ูและทีมวจิยัเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เป็นตน้ 

ส่ิงทีค่วรพฒันา   

1. ควรจดัระบบพ่ีเล้ียงในการขอตาํแหน่งทางวชิาการ 1.1 ภาควชิาฯใชร้ะบบพ่ีเล้ียงของคณะฯท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2. ควรสร้างผลงานวิจัย เ ป็นผลงานท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์และเพ่ิมรายได ้

2.1  ภาควิชาฯ สนับสนุนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ และเพ่ิมรายได้ เช่น มีทุนวิจัยต่างๆ การจด
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร มีผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์และมี
แผน ส่งเสริมสู่เชิงพาณิชย ์โดยผา่น PSU TECH 

ทศิทางการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ  

1. ควรจดัระบบการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมาย 1.1 การจดัทาํ Work System ตามระบบ TQA 

2. ควรทบทวนการกาํหนดตวับ่งช้ีในระดบัภาควิชา โดยอย่า
นอ้ยควรกาํหนดให้ commit ตวับ่งช้ีท่ีเป็นภารกิจหลกัของ
คณะและภาควิชา เพ่ือช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวม
ระดบัคณะ 

2.1 ภาควิชาฯ ไดท้าํการทบทวน การกาํหนดตวับ่งช้ีใน
ระดบัภาควชิา เรียบร้อยแลว้ 

ผลจากการประเมนิคุณภาพตนเอง 

1. ผลกัดนัการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารยใ์นระดบั
ท่ีสูงข้ึน 

1. 1ภาควิชาฯส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่งทาง
วิชาการอาจารย  ์เช่น การอนุมติัการลาเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วชิาการเพ่ือแต่งตาํรา 

2. การบรรจุอาจารยใ์หม่ท่ีมีคุณวุฒิระดบั ป.เอก เพ่ือทดแทน
อาจารยท่ี์กาํลงัจะเกษียณราชการ 

2.1 ภาควิชาฯมีการบรรจุอาจารยใ์หม่ท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก 2 
ตาํแหน่ง เป็นท่ีเรียบร้อย 



 

6 
 

2.รายงานข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2555 

         ข้อมูล ณ วนัที ่6 มถุินายน 2556 

ตัว
บ่งช้ี ลาํ

ดบั
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน  
ผลการ

ดาํเนินงาน 

 องค์ประกอบที ่2     

สกอ. 
2.1 

1 1 จาํนวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด 4 

  2 3 - -ระดบัปริญญาตรี 2 

  4 5 - -ระดบัปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 1 

  5 6 - -ระดบัปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข - 

  6 7 - -ระดบัปริญญาโท ท่ีมีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูใ่นเอกสารหลกัสูตรฉบบัเดียวกนั - 

  8 10 - -ระดบัปริญญาเอก 1 

  9 8 จาํนวนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 

  10 587 จาํนวนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 

  11 40 จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF 4 

  12 42 - -ระดบัปริญญาตรี 2 

  14 44 - -ระดบัปริญญาโท 1 

  16 46 - -ระดบัปริญญาเอก 1 

  17 47 จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตวับ่งช้ีผลการ
ดาํเนินงานฯ ครบถว้น 

2 

  18 49 - -ระดบัปริญญาตรี 2 

  20 51 - -ระดบัปริญญาโท - 

  22 53 - -ระดบัปริญญาเอก - 

  23 11 จาํนวนหลกัสูตรวชิาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 1 

  24 13 - -ระดบัปริญญาตรี 1 

  26 15 - -ระดบัปริญญาโท - 

  28 17 - -ระดบัปริญญาเอก - 

  29 18 จาํนวนหลกัสูตรวชิาชีพท่ีเปิดสอนและไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากองคก์รวชิาชีพทั้งหมด 1 

  30 20 - -ระดบัปริญญาตรี 1 

  32 22 - -ระดบัปริญญาโท - 
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  34 24 - -ระดบัปริญญาเอก - 

  35 61 จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถว้น 

- 

  56 62 - -ระดบัอนุปริญญา - 

  36 63 - -ระดบัปริญญาตรี - 

  37 64 - -ระดบั ป.บณัฑิต - 

  38 65 - -ระดบัปริญญาโท - 

  39 66 - -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 

  40 67 - -ระดบัปริญญาเอก - 

  41 54 จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตวับ่งช้ีผลการ
ดาํเนินงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้แรก และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่
ละปี 

2 

  42 56 - -ระดบัปริญญาตรี 2 

  44 58 - -ระดบัปริญญาโท - 

  46 60 - -ระดบัปริญญาเอก - 

  47 695 - -จาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตวับ่งช้ีผลการ
ดาํเนินงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบทุกตวับ่งช้ี 

- 

  48 697 - -ระดบัปริญญาตรี - 

  50 699 - -ระดบัปริญญาโท - 

  52 701 - -ระดบัปริญญาเอก - 

  53 68 จาํนวนหลกัสูตรสาขาวชิาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรกบัภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพของหลกัสูตร 

1 

  54 70 - -ระดบัปริญญาตรี 1 

  56 72 - -ระดบัปริญญาโท - 

  58 74 - -ระดบัปริญญาเอก  - 

  59 75 จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 316 

  60 77 - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี 271 

  62 79 - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท 29 

  63 80 - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท  (แผน ก) 29 

  64 81 - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท(แผน ข) - 

  66 83 - -จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก  16 
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สกอ. 
2.2, 
2.3 
สมศ. 
14 

67 598 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวฒิุปริญญาหรือเทียบเท่า  25 

68 599 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 

69 600 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า 13 

70 601 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  12 

  71 597 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผา่นมา (กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑป์ระเมิน
เป็นค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ)  

42.31 

  72 107 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 8 

  73 108 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  74 109 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

  75 110 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 

  76 111 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 12 

  77 112 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  78 113 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 8 

  79 114 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

  80 115 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 

  81 116 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  82 117 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 

  83 118 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

  84 119 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ - 

  85 120 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  86 121 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

  87 122 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

  88 595 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการของปีท่ีผา่นมา 15.38 

สกอ. 
2.5 

89 123 จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 323.64 

  90 125 - -ระดบัปริญญาตรี 277.47 

  92 127 - -ระดบัปริญญาโท 30.09 

  94 129 - -ระดบัปริญญาเอก 16.08 

  95 130 จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจดับริการใหน้กัศึกษา 63 

  96 131 จาํนวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กบั
สถาบนั 

- 
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  97 132 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.92 

  98 133 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการ
พฒันานกัศึกษา อาทิ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.65 

  99 134 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียน
นกัศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือ
จดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.52 

  100 135 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.59 

สกอ. 
2.6 

101 136 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเตม็ 5) เฉล่ียทุกหลกัสูตร 

4.48 

  102 138 - -ระดบัปริญญาตรี 4.48 

  104 140 - -ระดบัปริญญาโท 4.44 

  106 143 - -ระดบัปริญญาเอก  - 

  107 1431 จาํนวนรายวชิาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 97 

  108 1432 จาํนวนรายวชิาท่ีไดรั้บการประเมินความพึงพอใจฯ 76 

สมศ. 
3 

134 165 จาํนวนรวมของบทความวจิยัท่ีเป็นผลจากวทิยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความ
จากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีผา่นการ
กลัน่กรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาดว้ย] 

13 

  135 672 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  - 

  136 166 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (proceedings) 4 

  137 167 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ 

6 

  138 170 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ 3 

  145 91 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 9 

สมศ. 
4 

146 181 จาํนวนรวมของบทความวจิยัจากวทิยานิพนธ์ ท่ีตีพมิพเ์ผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก) 

2 
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  147 183 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่า
นํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่นบัซํ้ ากบัค่านาํหนกัอ่ืนๆ) 

- 

  148 184 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

- 

  149 185 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

- 

  150 186 - -จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จาํนวน
บทความท่ีนบัในค่านํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

2 

  157 92 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 3 

 องค์ประกอบที ่3     

สกอ. 
3.1 

158 684 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่
นกัศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.67 

  159 685 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา (จากคะแนน
เตม็ 5) 

3.52 

  160 686 ผลการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่
นกัศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.16 

 องค์ประกอบที ่4     

สกอ. 
4.3 

165 148 จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 1,567,032 

  166 152 จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 2,896,922 

  167 156 จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 21 

  168 160 จาํนวนนกัวจิยัประจาํท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 

  169 612 จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ 4 

  170 616 จาํนวนนกัวจิยัประจาํท่ีลาศึกษาต่อ - 

สมศ. 
5 

171 193 จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่า
นํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

9 

  172 194 จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

- 
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  173 195 จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. (จาํนวนบทความท่ีนบัในค่านํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

1 

  174 200 จาํนวนบทความวจิยัฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวชิาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จาํนวน
บทความท่ีนบัในค่านํ้าหนกัน้ี จะตอ้งไม่ซํ้ ากบัท่ีนบัในค่านํ้าหนกัอ่ืนๆ) 

11 

สมศ. 
6 

180 207 จาํนวนรวมของผลงานวจิยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน ์ 7 

  181 208 จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน ์ - 

สมศ. 
7 

182 209 จาํนวนรวมของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 2 

  183 210 - -บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ - 

  184 211 - -บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 1 

  185 212 - -ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษากาํหนด (ผลงาน
จะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

1 

  186 213 - -ตาํราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่ง
ทางวชิาการแลว้ หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑข์อตาํแหน่ง
ทางวชิาการ (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

- 

สมศ. 
5, 6, 
7 

187 102 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 25 

  188 103 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง 21 

  189 104 - -จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ  4 
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3. ผลการประเมินตนเอง 

3.1 องค์ประกอบ 2   การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 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 
อ ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ ตามเกณฑ์
ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้ ตามเกณฑ์
ทัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการครบ 5 
 ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

หมายเหตุ 1. การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอกใหน้บัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาท่ีทาํการประเมินสาํหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมดใหน้บัหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนทุกระดบั
ปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษาแต่ไม่นบัรวมหลกัสูตรท่ีสภาสถาบนัอนุมติัใหปิ้ดดาํเนินการ
แลว้ 
2. การนบัจาํนวนนกัศึกษาในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 8 ใหน้บัตามจาํนวนหวันกัศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ และนบั
ทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
3. คณะกรรมการรับผดิชอบ หมายถึงคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลกัสูตรหรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบบริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
รายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือต่างชุดกไ็ด ้

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง
หลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตาม
ระบบท่ีกาํหนด 

- มีการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลกัสูตร และมีการประชุมร่วมกบั
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก
สถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขในประเดน็ต่าง ๆ 

- EE-01 
- EE-02 
- EE-03 
- EE-04 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติั
ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

- ภาควชิา ฯ ไม่เคยมีการปิดหลกัสูตร 
แต่มีการปรับปรุงหลกัสูตรตามวาระ 
ในการประกาศใชห้ลกัสูตร
ปรับปรุง ภาควิชา ฯ จะระบุปี
การศึกษาท่ีจะใช ้ดงันั้นหลกัสูตร
เก่าจึงถกูทดแทนดว้ยหลกัสูตร
ปรับปรุงโดยปริยาย 

 

 3 ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึงตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ี
ผลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขา
หรือสาขาวชิาเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวิชาใหป้ระเมินตามตวั
บ่งช้ีกลางท่ีกาํหนดในภาคผนวก ก)สาํหรับหลกัสูตร
สาขาวิชาชีพตอ้งไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากสภา
หรือองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย (หมายเหตุ :สาํหรับ
หลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ได้
ดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ใหย้ดึตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

- มีการแต่งตั้งคณะทาํงานดูแล
หลกัสูตร 

- มีการรับรองหลกัสูตรจากสภา
วศิวกร (หลกัสูตรป.ตรี) 

- EE-01 
- EE-02 
- EE-03 
- EE-04 
- EE-05 

 4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ - EE-01 



 

14 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษาและมีการประเมินหลกัสูตร
ทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดใน
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ีดาํเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีใน
ขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปีทุก
หลกัสูตร 

- EE-02 
- EE-03 
- EE-04 
- EE-06 

 

 5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การ
ดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษาและมีการพฒันาหลกัสูตรทุก
หลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4กรณีหลกัสูตรท่ี
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติจะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวั
บ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ี
และทุกหลกัสูตร 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ - EE-01 
- EE-02 
- EE-03 
- EE-04 
- EE-06 

 

 7 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวจิยัท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจาํนวน
มากกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษา 

  

 8 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวจิยัท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)มีจาํนวน
นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรมากกวา่ร้อยละ 30 
ของจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 5 4 X 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 4  
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รายการหลกัฐาน :  
1. EE-01 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
2. EE-02 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
3. EE-03 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์พ.ศ. 2550 
4. EE-04 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทยห์ลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
5. EE-05 เอกสารรับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

จากสภาวศิวกร 
- เอกสารเลขท่ี สส 4054/2554หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) งานไฟฟ้ากาํลงั 
- เอกสารเลขท่ี สส 4053/2554หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) งานไฟฟ้าส่ือสาร 
- เอกสารเลขท่ี สส 2707/2551หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) งานไฟฟ้ากาํลงั 
- เอกสารเลขท่ี สส 2706/2551หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) งานไฟฟ้าส่ือสาร 
6. EE-06 มคอ. 7 (อา้งอิงขอ้มูลของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

หมายเหตุ/ข้อสังเกตุ :  
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 1. คุณวฒิุปริญญาเอกพิจารณาจากระดบัคุณวฒิุท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
คุณวฒิุของกระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวฒิุการศึกษาใหมี้หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวฒิุปริญญาเอกได ้สาํหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี
คุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีท่ีมีอาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้าํนวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจาํท่ีระบุในคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการนบั
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ หนา้ 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงกไ็ดไ้ม่จาํเป็นตอ้ง
เลือกเหมือนกบัสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการคํานวณ  

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 25 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 12 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 42.31 5.00  

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 48 4.00  

ผลการดาํเนินงาน 
ภาควชิา ฯ บรรลุเป้าหมายของการประเมินตามตวับ่งช้ีน้ีโดยมีค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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รายการหลกัฐาน 

1. อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารยร์วมกนั 

ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั 

ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ 1. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงกไ็ด ้ไม่จาํเป็นตอ้งเลือก
เหมือนกบัสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 25 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 3 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 12 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผา่นมา  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15.35 (ลดลง) 2.56 X 

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 30 (เพิม่ขึน้) 5.00  

ผลการดาํเนินงาน 
 ภาควิชาบรรลุเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา 2555 มี อ.คณดิถ เจษฎ์พฒันานนท์ ไดรั้บตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ส่วนอีก 2 ท่าน ยงัอยูใ่นกระบวนการพิจารณาตาํแหน่ง 
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รายการหลกัฐาน 
1. บนัทึกขอ้ความการขอตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ของ นางณฏัฐา จินดาเพช็ร์ มอ 202.2/405 
2. บนัทึกขอ้ความการขอตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ของ นายคณดิถ เจษฎพ์ฒันานนท ์มอ 202.2/1203 
3. บนัทึกขอ้ความการขอตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ของ นายพรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์มอ 202.2/1204 
4. คาํสัง่มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ี 0699 / 2556 ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2556  เร่ืองการแต่งตั้งและการให้

ไดรั้บเงินเดือนตาํแหน่งตามมาตรา 18(ก) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ของ รศ.คณดิถ เจษฎพ์ฒันานนท ์

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ 

 3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ 

5  หรือ 6 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ 

7  ขอ้ 
 

หมายเหตุ 
หลกัฐานสาํหรับการประเมินในเกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสาํรวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นสวสัดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการ
สร้างขวญัและกาํลงัใจ หรือหลกัฐานเชิงประจกัษอ่ื์นๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเ้ห็นการทาํงานไดดี้ข้ึน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ เทคนิคการ
สอนและการวดัผล และมีแผนการ
บริหารและพฒันาบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ 

ภาควชิาฯ ไดใ้ชแ้ผนของคณะฯ เพ่ือใชใ้นการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย ์และบุคลากรสาย
สนบัสนุน โดยมีแผนการจดักิจกรรมพฒันา
บุคลากรประจาํปี 2554 -2555    และมีการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปีของการจดัการทรัพยากร
บุคคล 2554 – 2555  แผนพฒันางาน HR  2553- 
2555 แผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ ของการจดัการ
ทรัพยากรบุคคล 2554 – 2555ท่ีรวมแผนการบริหาร
และการพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ  

ผลการ
ดาํเนินงาน 

EE-19 
EE-20 
EE-21 

 

 2 มีการบริหารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนด  

ภาควชิาฯ ไดก้ารดาํเนินการตามแผนร่วมกบัคณะ 
โดยการจดัการทรัพยากรบุคคล  

EE-19 
 

 3 มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และสร้างขวญัและกาํลงัใจให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนสามารถทาํงานได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

ภาควชิาฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัคณะฯ จดัสวสัดิการ
และกิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจใหบุ้คลากรทุกระดบั 
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ เช่น 
กีฬาสี งานปีใหม่ งานเกษียณ กิจกรรมสุขภาพดีกบั 
45 ปี วศิวะฯ ม.อ. โครงการวศิวฯ อาสา 45 ปี 45 

EE-19 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

โครงการเพ่ือบา้นเรา การจดัระบบเพื่อความมัน่คง
และความกา้วหนา้ของบุคลากรทุกระดบั  

 4 มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนนาํความรู้
และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนและการ
วดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ภาควชิาฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัคณะฯ มีการจดั
อบรมเพื่อใหอ้าจารยท่ี์มีผลการประเมินการสอนตํ่า
ไดพ้ฒันาทกัษะและความรู้ ทาํการติดตามการ
จดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา ผา่นระบบการประเมินการสอนของ
คณะฯ  

EE-22 
EE-23 

 

 5 มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ
อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
และดูแลควบคุมใหค้ณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั  

ภาควชิาฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัคณะฯ จดัอบรม
บุคลากรใหม่ท่ีสอดแทรกความรู้ดา้นจรรยาบรรณ
อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  

EE-19 
 

 6 มีการประเมินผลความสาํเร็จของ
แผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน  

ภาควชิาฯ ไดใ้ชก้ารประเมินท่ีทางคณะฯโดยมีการ
ติดตามผลสาํเร็จจากตวัช้ีวดัการพฒันา
ความกา้วหนา้ของบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนบัสนุน ประเมินจากการสาํรวจความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากร (สาํรวจ 
Training Need) และการประเมินผลการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารคณะฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
บุคคล การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  

EE-24 
 

 7 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพฒันาคณาจารย ์และบุคลากร
สายสนบัสนุน  

ภาควชิาฯ ไดด้าํเนินการร่วมกบัคณะฯ โดยมีการนาํ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากการประเมินงานดา้นการ
บริหารบุคคลมาประกอบในการปรับแผนและจดัทาํ
แผนในรอบปีถดัไป   

EE-25 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

1 7 5.00  
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รายการหลกัฐาน :  
  1.     EE-19 http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/training/training.htm 

รายการฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. EE-20 http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/HR_Center/HR_plan_55/HR_plan_55.pdf 

แนวทางการพฒันาบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
3. EE-21 แผนพฒันาอาจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร์  
4. EE-22 http://www.ga.eng.psu.ac.th/kpis-54/project/125-pramernobrom.html 

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของบุคลากร 
5. EE-23 https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 

ระบบประเมินการสอนอาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร์ 
6. EE-24 http://arac.psu.ac.th/news8.htm 

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
7. EE-25 http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/emp_satisfaction/emp_satisfaction52.pdf 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรคณะฯ 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกตุ :  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

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. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ใหน้บัรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช ้wifi กบัสถาบนัดว้ย  
2. การคิดจาํนวน FTES ใหน้าํจาํนวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเขา้ดว้ยกนั โดยไม่ตอ้งเทียบเป็น 
FTES ของระดบัปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้
นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้
ในอตัรา ไม่สูงกวา่ 8 FTES ต่อ
เคร่ือง  

ภาควชิาฯ มีจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาต่อคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงดีกวา่ขอ้กาํหนด 

EE-26 
EE-27 

 

 2 มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปี
การศึกษา  

ภาควชิาฯ ใชบ้ริการหอ้งสมุดของสาํนกัทรัพยากรการ
เรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซ่ึงเป็น
หอสมุดกลางระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้
และสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยมีการอบรมการใชง้านทุกภาคการศึกษา 

EE-30 
 

 3 มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสม
ต่อการจดัการเรียนการสอนและ
การพฒันานกัศึกษาอยา่งนอ้ยใน
ดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต  

ภาควชิาฯมีบริการจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสาย
และไร้สาย  และมีบริการทั้งระดบัคณะฯ และ
มหาวทิยาลยั 

EE-26 
EE-27 

 

 4 มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี
จาํเป็นอ่ืนๆ อยา่งนอ้ยในดา้นงาน
ทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ

ภาควชิาฯ จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ แก่
นกัศึกษา เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยั 
บริการดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาสามารถทาํไดผ้า่น
ระบบเครือข่ายท่ีคณะฯ จดัใหอ้ยา่งเพียงพอ 

EE-28 
 



 

24 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

อนามยัและการรักษาพยาบาล การ
จดัการหรือจดับริการดา้นอาหาร
และสนามกีฬา  

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยัของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยา่งนอ้ยในเร่ือง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย 
การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ภาควชิาฯ มีบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรวมทั้งการ
รักษาความปลอดภยั เสริมจากท่ีมีใหบ้ริการจาก
ส่วนกลางระดบัมหาวทิยาลยั 

EE-29 
 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ตํ่า
กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

ภาควชิาฯ ใชผ้ลการประเมินในระดบัคณะฯใหบ้ริการ 
ในขอ้ 2 – 5  

EE-30 
EE-31 

 

 7 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพใน
ขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันาการจดับริการดา้นกายภาพ
ท่ีสนองความตอ้งการของผู ้รับ
บริการ  

ภาควชิาฯ ไดน้าํผลการประเมินคุณภาพในระดบั
คณะฯใหบ้ริการต่างๆ มาวเิคราะห์ เพ่ือจดัหา/
พฒันาการจดับริการดา้นกายภาพต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

EE-32 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 7 5.00  
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รายการหลกัฐาน   
1. EE-26 ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาทุกระดบั 
2. EE-27 ขอ้มูลจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจดับริการใหน้กัศึกษา 
3. EE-28 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. EE-29 ผงัการติดตั้งระบบทีววีงจรปิด ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ  
5. EE-30 ความพึงพอใจภาพรวมของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. EE-31 ความพึงพอใจของบณัฑิตต่อการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั แยกรายคณะ 
7. EE-32 เอกสารงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :    เป็นการดาํเนินงานร่วมกนัทั้งระดบัคณะฯ และมหาวทิยาลยั 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

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    
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ
ในหอ้งปฏิบติัการ เช่นการฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วชิาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 
เป็นตน้ 
2. งานวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถึง งานวจิยัของผูส้อนของสถาบนัท่ีได้
พฒันาข้ึนและนาํไปใชใ้นการพฒันาวธีิการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ี
ประกาศใช ้

- EE-01 
- EE-02 
- EE-03 
- EE-04 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตรมีรายละเอียดของรายวชิา
และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี)ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีรายละเอียดของรายวิชา
สอดคลอ้งตามการดาํเนินงาน
ของคณะ ฯ 

- EE-07 

 3 ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั 

มีรายวชิาปฏิบติัการ และ
โครงงานนกัศึกษา 

- EE-08 

 4 มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

มีการเชิญวทิยากรภายนอกมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
วาระพิเศษ หรือนาํนกัศึกษา
ไปทศันศึกษาตามโรงงาน 

- EE-09 

 5 มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยัหรือจาก
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

มีการจดัตั้งหน่วยวจิยัเพ่ือ
ส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ละ

- EE-10 



 

27 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

นกัศึกษาทาํงานวจิยัร่วมกนั 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนน
เตม็ 5 

ใหน้กัศึกษาเขา้ประเมินการ
สอนของอาจารย ์

- EE-11 

 7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน         
กลยทุธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 6 4 ใช่ 

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 4 ใช่ 

รายการหลกัฐาน :  
1. EE-01 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
2. EE-02 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
3. EE-03 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์พ.ศ. 2550 
4. EE-04 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทยห์ลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
5. EE-07 มคอ. 3 (อา้งอิงขอ้มูลของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 
6. EE-08 ตารางจดัสรรกลุ่มวชิาปฏิบติัการและโครงงาน 
7. EE-09 หนงัสือเชิญวทิยากรและหนงัสือติดต่อโรงงานต่าง ๆ 
8. EE-10 ขอ้มูลหน่วยวจิยัของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
9. EE-11 ผลประเมินจากนกัศึกษาใน website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที่ 2.8 (สกอ.) ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กบันักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

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 

 

หมายเหตุ 

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากดาํเนินการในระดบั มหาวทิยาลยั 
ตอ้งมีกรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรือเขา้ร่วมการ
คดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตั้งแต่ 3 สถาบนัข้ึนไป)  
2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่า ข้ึนไป 
(เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพย ์หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ 
สภา วชิาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ภาควชิาฯ ใชร้ะเบียบของคณะซ่ึงมีการ
กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบั
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ
นกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริม 

EE-33 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ
นกัศึกษาท่ีตอ้ง การส่งเสริมตามขอ้ 1 
ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั  

- ดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลในขอ้ท่ี 1 ไปยงั
บุคลากรและนกัศึกษาทุกภาควชิา ภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง  
- มีการรณรงคแ์ละส่งเสริมใหน้กัศึกษาปฏิบติั
ตวัใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั เช่น การรณรงคเ์ร่ือง
การแต่งกายและการทุจริตในการสอบ วนิยั
จราจร เป็นตน้ 

EE-34 
         EE-35 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกาํหนด ในขอ้ 1 โดยระบุ
ตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จ  
 

จดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 2 
คร้ัง มีโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริม
หลกัสูตร  

EE-36 
EE-37 
EE-38 
EE-39 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัศึกษาตามตวั บ่งช้ีและ
เป้าหมายท่ีกาํหนดในขอ้ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี  

มีการจดักิจกรรมและใหมี้การประเมินผลการ
ดาํเนินการหลงัเสร็จส้ิน 

 EE-36  
EE-37 
EE-38 
EE-39 

 5 มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
นกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์ร
ระดบัชาติ  

  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 4 4  
 

รายการหลกัฐาน :  
1. EE-33 ระเบียบคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษา 

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2547  ลว.27 ธค.2547 
2. EE-34 หนงัสือราชการ เร่ือง การขอความร่วมมือในการกวดขนัและเขม้งวด เร่ืองการแต่งกายนกัศึกษา 
3. EE-35 ไวนิลและโปสเตอร์ ท่ีติดตามทางเดิน ประชาสัมพนัธ์การแต่งกาย 
4. EE-36 โครงการประชุมเชียร์ 2555 
5. EE-37 โครงการปฐมนิเทศ 2555 
6. EE-38 โครงการปัจฉิมนิเทศ 2555 
7. EE-39 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2002-002 Extra curriculum II โครงการ Fill the missing 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที ่3 (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิัย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้าํเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ร่วมพิจารณาดว้ย 

อาเซียนหมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียนเป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่ง
นอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาํเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติเป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑ์การให้คะแนน ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด

100
 

ผลการคํานวณ 

ระดบัคุณภาพผลงานรวม ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละระดบัคุณภาพ คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

9.5 9 105.56 5.00 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

12 ร้อยละ 95.83 5  

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

12 ร้อยละ 105.56 5  

ผลการดาํเนินงาน 
 ภาควชิา ฯ บรรลุเป้าหมายของการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี 

รายการหลกัฐาน 
1. อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

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

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :



 

32 
 

 
องค์ประกอบ 2 การผลติบัณฑิต 

ตวับ่งช้ีที ่14 (สมศ.) การพฒันาคณาจารย์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑ์การพจิารณา 
            กาํหนดค่านํ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์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 

 

ผลการคํานวณ 

ระดบัคุณภาพอาจารย์ จํานวนอาจารย์ ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

113 25 4.52 3.77 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 4.23 3.53  

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4.52 3.77  

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของอาจารยป์ระจาํ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด
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ผลการดาํเนินงาน 
ภาควิชา ฯ ยงัมีสัดส่วนอาจารยท่ี์ดาํรงตาํแหน่งวิชาการและคุณวุฒิ เม่ือคิดเป็นดชันีคุณภาพไม่สูงมากนกั 

แต่ภาควิชา ฯ ก็มีกลยุทธ์ในการพฒันาอาจารยป์ระจาํและการบรรจุอาจารยใ์หม่ท่ีมีคุณวุฒิระดบั ป.เอกเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ทดแทนอาจารยป์ระจาํบางส่วนท่ีกาํลงัจะเกษียณอายรุาชการในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี  

รายการหลกัฐาน 
1. อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

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

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการรับสมคัรและบรรจุอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุ ป.เอก เพ่ิมข้ึน รวมทั้งผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาเร่ิมทยอยกลบัมา 
2. มีคณาจารยข์องภาควิชา ฯ ทาํงานร่วมกบัเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมฟ้ืนฟ ู

ห้องปฏิบติัการวิจัยร่วมเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เป็นตน้ ทาํให้มีหัวขอ้งานวิจยัท่ีชดัเจนและมีเงินทุน
สนบัสนุนการทาํวจิยั 

3.  มีการจดัการและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใหมี้ส่วนร่วมในงานวิจยั ตั้งแต่ช่วงแรกของการ
เข้าเรียน รวมทั้ งส่งเสริมให้นักศึกษา ป.ตรี บางส่วน มีส่วนร่วมในงานวิจัยของคณาจารย์และของ
บณัฑิตศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ผลกัดนัการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน 
2. ผลกัดนัให้นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในลกัษณะการนาํเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการระดบันานาชาติเป็นตน้ไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดบัชาติท่ีอยูใ่นฐานท่ี สกอ. 
ยอมรับหรือมีดชันีคุณภาพ 

3. การบรรจุอาจารยใ์หม่ท่ีมีคุณวฒิุระดบั ป.เอกเพ่ือทดแทนอาจารยท่ี์กาํลงัจะเกษียณราชการ 

วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
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องค์ประกอบ 4 การวจิัย 

ตวับ่งช้ีที่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยประจํา 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑป์ระเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสาขาวชิา คะแนนเตม็ 5 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

หมายเหตุ 

1. จาํนวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ี
ปฏิบติังานจริงไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 
2. ให้นบัจาํนวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ
นั้นๆ ไม่ใช่จาํนวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลกัฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยัซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุน
หรือหลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ีร่วมโครงการ ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตามหลกัฐาน
ท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลกัฐานใหแ้บ่งเงินตามสัดส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถาบนั 
4. การนบัจาํนวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจยัสามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีไดล้งนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารยห์รือนกัวิจยัแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากร
สายสนบัสนุนท่ีไม่ใช่นกัวจิยัเป็นผูด้าํเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 1,567,032 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 2,896,922 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 21 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) - 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

180,000 221,940 5.00  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

180,000 212,569 5.00  

ผลการดาํเนินงาน 
ภาควิชา ฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามตวับ่งช้ีน้ี  เน่ืองจากภาควิชา ฯ ใหก้ารสนบัสนุนอาจารยแ์ละบุคลากร

ในการทาํงานวิจัย คณาจารยแ์ละบุคลากรทาํงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้ งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการไดรั้บเงินสนบัสนุนการทาํวิจยัจากมหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัมีการร่วมกบัคณาจารยข์องภาควิชา
ฯ อ่ืนในดา้นการวิจยั เช่น การก่อตั้งเครือข่ายศูนยค์วามรู้เฉพาะดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟู ห้องปฏิบติัการวิจยัร่วมเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สาย และทีมวิจยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้คณาจารยแ์ละบุคลากรของภาควิชา ฯ สามารถพฒันา
งานวจิยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

รายการหลกัฐาน 
1. อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

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

หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 4 การวจิัย  
ตวับ่งช้ีที ่5 (สมศ.) งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิัย 

0.25 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยู่
ในควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมี
การตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยู่
ใน ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมี
การตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

     การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้าํเสนอในการประชุมวชิาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์   
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์  
ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาดว้ย 

อาเซียนหมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian 
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Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวยีดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียนเป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาํเป็นตอ้งไปแสดง
ในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติเป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ ท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด

100
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 21 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ) 21 

จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือจาํนวนการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

9 

จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จาํนวนบทความวิจยัฯท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยูใ่น 
ควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

- 

จาํนวนบทความวิจยัฯท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยูใ่น 
ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ 4 

จาํนวนนกัวจิยัประจาํท่ีลาศึกษาต่อ - 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

20 48.08 5.00  

ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 56 5.00  
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ผลการดาํเนินงาน 
ภาควิชา ฯ มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่มากกว่าร้อยละ 20 บทความส่วน

หน่ึงไดจ้ากงานวจิยัทีมีบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมและเป็นผลงานจากกลุ่มวิจยัต่าง ๆ ในภาควิชา ฯ ผลการดาํเนินงานตามตวั
บ่งช้ีน้ีสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

รายการหลกัฐาน 
1. อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

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

หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ภาควชิาฯ ใหก้ารสนบัสนุนอาจารยแ์ละบุคลากรในการทาํงานวจิยั 
2. มีคณาจารยท่ี์ทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและมีหวัขอ้งานวจิยัท่ีชดัเจน 
3. สนบัสนุนการทาํงานวจิยัของคณาจารยแ์ละบุคลากร 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลกัดนัให้นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในลกัษณะการนาํเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการระดบันานาชาติเป็นตน้ไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดบัชาติท่ีอยูใ่นฐานท่ี สกอ. 
ยอมรับหรือมีดชันีคุณภาพ 

วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ 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 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการ
ของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

ใชร้ะบบและกลไกของ
มหาวทิยาลยั 

- EE-13 

 2 มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

ใชร้ะบบและกลไกของ
มหาวทิยาลยั 

- EE-13 

 3 มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั อา้งอิงขอ้มูลของคณะฯ - EE-13 
 4 มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีครบถว้นประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัทาํ
รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกาํหนดเวลาโดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูล
ครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาํหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาํผลการ
ประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั 

- มีผูรั้บผดิชอบในการดูแล
งานดา้นประกนัคุณภาพ 

- มีการจดัทาํรายงานตาม
กาํหนดเวลา 

- EE-14 
- EE-15 

 5 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทาํงานและส่งผลใหมี้การพฒันาผลการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

มีการสัมมนาภาควชิา ฯ 
และมีการกาํหนด
แผนปฏิบติัการ 

- EE-16 
- EE-17 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ
คุณภาพ 

ใชร้ะบบสารสนเทศประกนั
คุณภาพของคณะฯ 

- EE-13 

 7 มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนั
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

ใชร้ะบบและกลไกของ
คณะฯ 

- EE-18 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนัและมีกิจกรรม
ร่วมกนั 

  

 9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ 

  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 9 5  

รายการหลกัฐาน :    
1. EE-13 Website สารสนเทศประกนัคุณภาพของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
2. EE-14 รายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2553 
3. EE-15 รายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2554 
4. EE-16 แผนปฏิบติัการประจาํปีของภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์  

                มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. EE-17 เอกสารการประชุมและสัมมนาภาควชิา ฯ 
6. EE-18 Website การประเมินการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

หมายเหตุ /ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่15 (สมศ.) ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตน้สังกดั 

หมายเหตุ 
กรณีของการประเมินระดบัคณะหากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตวั
ท่ีกาํหนดในระดบัสถาบนัใหใ้ชค้ะแนนจากการประเมินในระดบัสถาบนัของตวับ่งช้ีนั้นมาใช้
แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.09 4.09  

ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.58 4.58  

ผลการดาํเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชา ฯ มีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายของตวับ่งช้ีน้ีและมีการพฒันาข้ึนจากปี
การศึกษา 2554 ซ่ึงเป็นผลมาจากคะแนนการประเมินของตวับ่งช้ีต่าง ๆ ตามเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. ดีข้ึน 

รายการหลกัฐาน 

1. อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 

2. รายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2554 
3. รายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2553 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต :  
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การ SWOT ตามองค์ประกอบ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบสารสนเทศและบุคลากรท่ีอาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูลและประมวลผล 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีระบบคดักรองขอ้มูลท่ีดีและตรวจสอบไดง่้ายข้ึน 

วธีิปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม 
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4. ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
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5.รายละเอยีดผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (KPIs) 
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6. ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก รายการเอกสารอ้างองิ 

EE-01 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
EE-02 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
EE-03 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์พ.ศ. 2550 
EE-04 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทยห์ลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

EE-05 เอกสารรับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม จากสภา
วศิวกร 

- เอกสารเลขท่ี สส 4054/2554หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) งานไฟฟ้ากาํลงั 

- เอกสารเลขท่ี สส 4053/2554หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) งานไฟฟ้าส่ือสาร 

- เอกสารเลขท่ี สส 2707/2551หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) งานไฟฟ้ากาํลงั 

- เอกสารเลขท่ี สส 2706/2551หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) งานไฟฟ้าส่ือสาร 

EE-06 มคอ. 7 (อา้งอิงขอ้มูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 
EE-07 มคอ. 3 (อา้งอิงขอ้มูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 
EE-08 ตารางจดัสรรกลุ่มวชิาปฏิบติัการและโครงงาน 
EE-09 หนงัสือเชิญวทิยากรและหนงัสือติดต่อโรงงานต่าง ๆ 
EE-10 ขอ้มูลหน่วยวจิยัของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-11 ผลประเมินจากนกัศึกษาใน website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-12 อา้งอิงขอ้มูลสารสนเทศประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
EE-13 Website สารสนเทศประกนัคุณภาพของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
EE-14 รายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2553 
EE-15 รายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2554 
EE-16 แผนปฏิบติัการประจาํปีของภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-17 เอกสารการประชุมและสัมมนาภาควชิา ฯ 
EE-18 Website การประเมินการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-19 http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/training/training.htm 

รายการฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
EE-20 http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/HR_Center/HR_plan_55/HR_plan_55.pdf 

แนวทางการพฒันาบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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EE-21 แผนพฒันาอาจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร์  
EE-22 http://www.ga.eng.psu.ac.th/kpis-54/project/125-pramernobrom.html 

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของบุคลากร 
EE-23 https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 

ระบบประเมินการสอนอาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร์ 
EE-24 http://arac.psu.ac.th/news8.htm 

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-25 http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/emp_satisfaction/emp_satisfaction52.pdf 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรคณะฯ 
EE-26 ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาทุกระดบั 
EE-27 ขอ้มูลจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจดับริการใหน้กัศึกษา 
EE-28 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-29 ผงัการติดตั้งระบบทีววีงจรปิด ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ  
EE-30 ความพึงพอใจภาพรวมของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
EE-31 ความพึงพอใจของบณัฑิตต่อการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั แยกรายคณะ 
EE-32 เอกสารงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
EE-33 ระเบียบคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 2547  ลว.27 ธค.2547 
EE-34 หนงัสือราชการ เร่ือง การขอความร่วมมือในการกวดขนัและเขม้งวด เร่ืองการแต่งกายนกัศึกษา 
EE-35 ไวนิลและโปสเตอร์ ท่ีติดตามทางเดิน ประชาสัมพนัธ์การแต่งกาย 
EE-36 โครงการประชุมเชียร์ 2555 
EE-37 โครงการปฐมนิเทศ 2555 
EE-38 โครงการปัจฉิมนิเทศ 2555 
EE-39 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2002-002 Extra curriculum II โครงการ Fill the missing 
 
 

 


