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รายงานประจาํปการประเมนิคณุภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 2-1 

คํานํา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพประจําปการศึกษา  2556  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ . )  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ . )  และ  ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ การจัดทํารายงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายในประจํ าปการศึกษา  2556 ในครั้ งนี้  ถือได ว า เปนโอกาสที่ ดีที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะไดสํารวจตนเองและนําผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพในรอบการประเมินที่ผานมา มาเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะในภารกิจตางๆ ของคณะ ซึ่งทําใหผลการประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร มีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบคุณ ทีมบริหารคณะฯ/ทีมบริหาร

ภาควิชา/หนวยงาน บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และหนวยงานภายนอกหลายๆ หนวยงาน ที่ใหความรวมมือใน
การดําเนินงานในดานตางๆ จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงคและมีผลการประเมินตามตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมิน ดังที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 ที่ไดอุทิศเวลาใหกับการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตรในครั้งนี้ ทางคณะฯ ยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทุกทาน เพ่ือจะไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ มาพิจารณา
ปรับปรุงและกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร. อุดมผล  พืชนไพบูลย) 
  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 

กรกฎาคม 2557 
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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา 2-1 
สารบญั 3-1 
1. สวนนํา SAR 

1.1 บทสรุปผูบริหาร 4-1 
1.2 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 4-7 
1.3 ปรัชญา ปณธิาน เปาหมายและวัตถุประสงค 4-11 
1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 4-12 
1.5 รายช่ือคณะผูบริหารคณะวศิวกรรมศาสตร 4-14 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 4-16 
1.7 จํานวนนักศกึษา 4-16 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 4-16 
1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกบังบประมาณ และอาคารสถานที่ 4-18 
1.10 เอกลกัษณหรอืวัฒนธรรมของสถาบัน 4-19 
1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินทีผ่านมา 4-21 

2. รายงานขอมลูพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 5-1 
3. ผลการประเมินตนเอง  

3.1 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ  6/1-1 
- (สกอ.) 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  6/1-1 

3.2 องคประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต  6/2-1 
- (สกอ.) 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร  6/2-1 
- (สกอ.) 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก   6/2-5 
- (สกอ.) 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  6/2-7 
- (สกอ.) 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  6/2-9 
- (สกอ.) 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู  6/2-13 
- (สกอ.) 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  6/2-17 
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สารบญั (ตอ) 
 

 หนา 
- (สกอ.) 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคณุลกัษณะของบัณฑิต  6/2-20 
- (สกอ.) 2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่จดัใหกับนักศกึษา  6/2-24 
- (สมศ.) 1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 6/2-26 
- (สมศ.) 2 คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 6/2-28

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
- (สมศ.) 3 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดรับการตีพมิพหรือเผยแพร  6/2-31 
- (สมศ.) 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอกที่ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 6/2-34 
-  (สมศ.) 14 การพัฒนาคณาจารย 6/2-37 

3.3 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 6/3-1 
- (สกอ.) 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 6/3-1 
- (สกอ.) 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศกึษา 6/3-5 

3.4 องคประกอบที่ 4 การวิจยั  6/4-1 
- (สกอ.) 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  6/4-1 
- (สกอ.) 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 6/4-7 
- (สกอ.) 4.3 เงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 6/4-11 

นักวจิัยประจํา  
- (สมศ.) 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 6/4-13 
- (สมศ.) 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  6/4-17 
- (สมศ.) 7 ผลงานวิชาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ 6/4-19 

3.5 องคประกอบที่ 5.การบริการทางวิชาการแกสังคม 6/5-1 
- (สกอ.) 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  6/5-1 
- (สกอ.) 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 6/5-3 
- (สมศ.) 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 6/5-6 
 พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย  
- (สมศ.) 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 6/5-9 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
3.6 องคประกอบที่ 6.การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  6/6-1 

- (สกอ.) 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  6/6-1 
- (สมศ.) 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวฒันธรรม  6/6-4 
- (สมศ.) 11 การพัฒนาสนุทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 6/6-6 

3.7 องคประกอบที่ 7.การบริหารและการจัดการ  6/7-1 
- (สกอ.) 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 6/7-1 
- (สกอ.) 7.2 การพัฒนาสถาบนัสูสถาบันเรียนรู  6/7-5 
- (สกอ.) 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  6/7-8 
- (สกอ.) 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   6/7-10 
- (สมศ.) 12 การปฏิบตัิตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบนั 6/7-13 
- (สมศ.) 13 การปฏิบตัิตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 6/7-14 

3.8 องคประกอบที่ 8.การเงนิและงบประมาณ  6/8-1 
- (สกอ.) 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 6/8-1 

3.9 องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  6/9-1 
- (สกอ.) 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  6/9-1 
- (สมศ.) 15 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกดั 6/9-5 

3.10 องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลกัษณ  6/10-1 
- (สมศ.) 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ   6/10-1 
- (สมศ.) 16.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลกัษณ  6/10-3 

(สมศ.) 17 ผลการพฒันาตามจุดเนนและจดุเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 6/10-5 
- (สมศ.) 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที ่1  6/10-7 

ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสรางสุขภาพ) 
- (สมศ.) 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที ่2  6/10-10 

ภายนอกสถาบัน (การจดัการทรัพยากรที่ย่ังยืน) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
3.11 องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.(มิติที ่1 มิติดานประสิทธิผล)  6/11-1 

- (กพร.) 4.1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 6/11-1 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

3.12 องคประกอบที่ 99 องคประกอบนโยบายรฐับาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”  6/12-1 
- (สกอ.) 99.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  6/12-1 
- (สกอ.) 99.2 ผลที่เกดิกับผูเรยีนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคตทิี่ดี 6/12-3 

ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคณุลกัษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
3.13 องคประกอบที่ 10 ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยั  6/13-1 

- 10.1 จํานวนนกัศึกษา ม.อ. ไปตางประเทศ หรือเขารวมกจิกรรมกับนกัศึกษาชาวตางชาติ  6/13-1 
ที่จัดในประเทศไทย (มโีครงการรองรับ หรือมโีครงการรวม) 

- 10.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศกึษาไดตามเปาหมาย 6/13-3 
- 10.3 สัดสวนจาํนวนนักศกึษาตางชาติระดบับัณฑิตศึกษา  6/13-4 
- 10.4 สัดสวนจาํนวนหลกัสูตรนานาชาต ิ 6/13-5 
- 10.5 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ 6/13-6 
- 10.6 จํานวน Visiting Professor 6/13-8 
- 10.7 จํานวนโครงการวิจัยรวมกับตางประเทศ 6/13-9 

4. รายงานตาราง 
4.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 7/1-1 
4.2 ตารางที่ ส.1 (สกอ.) ผลการประเมินตนเองรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 7/2-1 
4.3 ตารางที่ ส.1 (สมศ.) ผลการประเมินตนเองรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 7/3-1 
4.4 ตารางที่ ส.2  ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคณุภาพ 7/4-1 
4.5 ตารางที่ ส.3 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 7/5-1 
4.6 ตารางที่ ส.4 ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองดานการบริหารจดัการ 7/6-1 
4.7 ตารางที่ ส.5 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 7/7-1 

5. ตารางแสดงผลการดาํเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตวับงชี ้ 8-1 
6. แผน/ผลการดาํเนินงานรายตวับงชี้   ปการศกึษา 2555-2560  คณะวิศวกรรมศาสตร  9-1 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุผลตามแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวช้ีวัดหลักตาม
แผนกลยุทธ และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน “เปนแหลงเรียนรู ผลิตวิศวกร สรางผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพในระดับสากล  และตอบสนองความตองการของสังคม” ตามพันธกิจของการผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มี
คุณภาพ และจริยธรรม การสรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถิ่น และเชื่อมโยงสู
สากล การบูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน และการสรางสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูที่เปดกวางตอสังคม ผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2556 มีการพัฒนาขึ้นในหลายๆ ดาน
และสามารถบรรลุตามดัชนีช้ีวัดหลัก และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพตามที่กําหนด โดยคะแนนผลการ
ประเมินของคณะฯ ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้ง 9 องคประกอบคิดเปน 4.61  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
มาก โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการของปงบประมาณ 2556-2557 โดยมีภารกิจครบทั้ง 4 ดาน มีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งเปนการติดตาม และทบทวนผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงเปาหมายการดําเนินการตามแผนกลยุทธ นอกจากนั้น ผูบริหาร คณะกรรมการ
ประจําคณะยังไดทบทวนแผนกลยุทธโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ผลการดําเนินการของ
องคประกอบที่ 1 ไดคะแนนเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

คณะฯ เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร 
และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดเปนหลักสูตรปรับปรุงและเปดสอนในปการศึกษา 2554  ทุก
หลักสูตรไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนดและมีรายงาน มคอ. 7 ครบตามตัวบงช้ี   
ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งจากนักศึกษาเอง ผูบริหารระดับ
ภาควิชา  ผูบริหารในระดับคณะฯ  ผูใชบัณฑิต และเครือขายศิษยเกา ในรูปแบบการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตรเปนสาขาที่
เนนการลงมือปฏิบัติจริงและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ทุกหลักสูตรจึงไดมีวิชาฝกงานและวิชาโครงงานซึ่งถือเปนการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  ระบบประกันคุณภาพเปนไปตามเกณฑ การเปด-ปดรายวิชา
และการทวนสอบไดดําเนินตามกรอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยางเครงครัด  

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดในแตละปเปนไปตามที่กําหนดไว เวนแตทางคณะวิศวกรรมศาสตรเผชิญ
ปญหาคุณภาพของนักศึกษาจากชองทางแอดมิชช่ันที่รับจํานวนมากขึ้นเพื่อใหไดจํานวนนักศึกษาตามแผน จากเหตุดังกลาว
ทางคณะฯจึงไดมีการต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการรับนักศึกษาเรียนดีจากชองทาง
อื่นๆ ใหไดตามแผนมากขึ้น เพื่อจะไดไมตองเปดรับนักศึกษาแอดมิชช่ันรอบสอง โดยไดมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
รูปแบบใหม เพิ่มชองทางประชาสัมพันธใหม และไดมีการเดินทางไปยังโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธโครงการโควตาตางๆของคณะฯ อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใหนักเรียนไดรับทราบขอมูลที่
ถูกตอง ซึ่งสงผลใหสามารถรับนักศึกษาเรียนดีจากชองทางตางๆ ไดตามแผนโดยไมตองเปดรับนักศึกษาแอดมิชช่ันรอบ
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สอง ซึ่งจากผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักศึกษาที่เขามาในปการศึกษา 2556ไดแสดงใหเห็นวาแนวทางที่คณะฯ ดําเนินการ 
สงผลโดยตรงตอคุณภาพของนักศึกษาที่ไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามทางคณะฯยังคงมีกระบวนการดูแลนักศึกษาชั้นปที่ 1 
อยางตอเนื่อง เชน โครงการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคการศึกษา การสอนเสริมเพิ่มในรายวิชาพื้นฐาน และโครงการ
เตรียมพี่เลี้ยงวิชาการ เปนตน นอกจากนี้แลวไดนําเสนอผลการศึกษา ผลการจัดสรรสาขาวิชา ผลการฝกงานของนักศึกษา 
รวมถึงผลการประเมินอาจารยผูสอนใหทางคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการคณะฯ รับทราบอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขไดอยางเปนปจจุบัน 

ตัวบงช้ีที่ระบุผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ ที่สําคัญคือ รอยละการไดงานทําที่ดีขึ้นและพัฒนาการดีตอเนื่องมาตลอด
ในรอบ 3 ป ยอนหลัง  ความพึงพอใจผูประกอบการในคุณภาพของบัณฑิตไดคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบัณฑิต
พอใจในคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  อยางไรก็ดี ผูใชบัณฑิตยังคงเห็นวาทักษะดานภาษาอังกฤษยังคงเปนจุดออนที่
ตองปรับปรุง ทางคณะฯจึงไดจัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแบบตอเนื่อง และมีการนําโปรแกรม Tell me 
more เขามาใชในการเรียนการสอน นอกจากนี้ไดเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับบัณฑิตโดยการเปนเจาภาพใน
การจัดการประชุมรวมระดับปริญญาตรี 3 สถาบันเพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอโครงงานตามหลักวิชาการและเปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มอีกชองทางหนึ่งดวย อนึ่งสําหรับตัวบงช้ีรอยละของผูผานการทดสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร มีเปอรเซ็นเฉลี่ยลดลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสอบของทาง
สภาวิศวกร  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

สําหรับปการศึกษา 2556 ที่ผานมา ผลการดําเนินการในภาพรวมดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยูในระดับดีถึง
ดีมาก โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร โดยมีสถานที่ให
คําปรึกษา มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งผานกระดานประชาสัมพันธและทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต นอกจากนั้นคณะฯ ยังจัดใหมีกิจกรรม ไดแก โครงการปฐมนิเทศ โครงการปจฉิมนิเทศ โครงการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรี ประจําป 2557 ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ทรัพยากร (Science, Engineering and 
Resources) “SER 2014” เปนตน เพื่อเปนการพัฒนานักศึกษา สวนที่เกี่ยวเนื่องกับศิษยเกา คณะวิศวกรรมศาสตรก็ไดจัดใหมี
ระบบฐานขอมูลศิษยเกาและมีการติดตอสื่อสารกับศิษยเกาเพื่อหาขอมูลดานสถานที่ฝกงาน ตําแหนงงานหรือเพื่อการอบรม
อยางสม่ําเสมอ ในการดําเนินโครงการทุกโครงการก็ไดมีการประเมินและนําผลการประเมินกลับมาปรับปรุงตามระบบ 
PDCA 

สวนระบบและกลไกในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษานั้น ทางคณะฯไดใหนักศึกษามีสวนรวมในการริเริ่มและ
ดําเนินการกิจกรรมตางๆ โดยจัดใหมีการสัมมนากิจกรรมทุกป เพื่อสรุปผลการดําเนินการในปที่ผานมา หาจุดเดน และ
จุดบกพรอง เพื่อปรับปรุงและรวมวางแผนกิจกรรมในปถัดไป มีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมกับคณะหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เชน  การจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ม.อ.-มทร.ศรีวิชัย สงขลา เปนตน 

แตทั้งนี้ยังพบวาถึงแมจะมีกิจกรรมตางๆใหนักศึกษาไดดําเนินการ แตก็ยังมีนักศึกษาสวนหนึ่งไมใหความสนใจ 
กิจกรรมหลายกิจกรรมดําเนินการโดยกลุมกิจกรรมเดิมๆ ทําใหตองประชาสัมพันธใหนักศึกษาดังกลาวเห็นถึงประโยชนใน
การทํากิจกรรมตอไป 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบบริหารงานวิจัย งานสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ตลอดถึงการสงเสริม
และสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  มีการกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามแผนและเปาหมาย
ของคณะฯที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯและของชาติ โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ  
คอยกํากับดูแล คณะฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่ใหความสําคัญกับการวิจัย และกําหนดทิศทางความเปนเลิศ 
ดานการวิจัยใน 6 ทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของชาติ 

ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรไดสรางระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะวิศวกรรมศาสตรในหลายมิติ โดยใชงบประมาณจากสวนตางๆ ทั้งจากงบรายได
และกองทุนวิจัย เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและงานดานบัณฑิตอยางตอเนื่อง เชน  1) การสนับสนุนทุนสําหรับการพัฒนา
เครือขายวิจัย (ทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย ศูนยความเปนเลิศ และ สาขาความเปนเลิศ) อยางตอเนื่อง  2) การสนับสนุนทุน
ในการทําวิจัยและสนับสนุนผูชวยวิจัย  3) การสนับสนุนผลงานตีพิมพในวารสาร โดยจัดใหมีกลไกรองรับที่สําคัญๆ  
 ที่เกิดขึ้นใหม ไดแก การจัดตั้งคลินิกการเขียนบทความ (Publication Clinic) เพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
 4) การสนับสนุนและสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนมากขึ้นโดยจัดตั้งคลินิกนวัตกรรมและการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา (Innovation and Intellectual Property Clinic) เพื่อดําเนินการเรื่องทรัพยสินทางปญญา และ จัดตั้งศูนยบริการ
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service center: ETS-Center) เพื่อสนับสนุนและบริการ
วิชาการดานวิศวกรรม  อันเปนการสงเสริมการวิจัยใหมีมากขึ้นและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทั้งยังเปนการสราง
รายไดกลับสูคณะฯ เพื่อใชเปนฐานในการสรางความรูตอไปในอนาคต เปนการสงเสริมทัศนคติที่ดีตอการทําวิจัยของ
นักวิจัยคณะฯ  

ในสวนการสงเสริมยกระดับชุมชน/สังคมดวยการวิจัย คณะฯสนับสนุนใหมีการนําผลวิจัยสูการเรียนการสอนและ
สูการใชประโยชนตอสังคม  ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานวิจัยที่เนนความสมดุลระหวาง “การวิจัยเพื่อเผยแพร
ผลงานโดยการตีพิมพ” และ “การวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานโดยนําไปใชประโยชนไดจริง” โดยในสวนการนําผลงานไปใช
ประโยชนนั้นจะเนนการวิจัยแบบ Community or Area based research เพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นที่ ดังเชน มีความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยตางๆ และอุตสาหกรรม หนวยงานและสังคมในภูมิภาค (ภาคใต) เปนสําคัญ 

ในปงบประมาณ 2556 คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน รวม
ทั้งสิ้น 43,055,281 บาท คิดเปนเงินสนับสนุนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 269,939 บาท/คน ในป พ.ศ. 2556 คณะฯ 
มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 87 เรื่อง จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 176.50 
คน คิดเปนรอยละ 32.29    มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจํานวน 18 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.86  มีผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพจํานวน 5 เรื่อง คิดเปนรอยละ 2.12  
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  คณะฯจึงไดกําหนดสาขา
ความเชี่ยวชาญเพื่อบริการวิชาการของคณะฯ  5 ดาน ไดแก  1) ดานเทคโนโลยีพลังงาน  2) ดานการทดสอบวัสดุและปจจัย
การผลิต 3) ดานสิ่งแวดลอมและชายฝง 4) ดานเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร และ 5) ดานการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต สําหรับในสวนของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
เพื่อใหบรรลุผลและเกิดความยั่งยืนกับชุมชน คณะฯ ไดมุงเนนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเปนพื้นที่หลัก และครอบคลุม
อุตสาหกรรมเปาหมายหลัก ไดแก อาหารทะเล ยางพารา ปาลม พลังงาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงโครงการ/กิจกรรมใน
ลักษณะใหเปลาแกผูดอยโอกาสดวยผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการในปการศึกษา 2556 มีโครงการที่เปนไปตาม
จุดเนน/สาขาความเชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น 70โครงการ โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน/การวิจัย จํานวน 26โครงการ คิดเปนรอยละ37.14 

มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่กอใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก โดยเนนในพื้นที่ที่เปนจุดเนน และอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก รวมถึงโครงการ/กิจกรรมในลักษณะให
เปลาแกผูดอยโอกาส จํานวน  23 โครงการ  โดยมีผลการดําเนินการที่กอใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก บรรลุเปาหมายที่วางไวรอยละ 100โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่รอยละ 87..80   

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สําหรับดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ป 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับดี
กลาวคือ มีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดแก การทําบุญอุทิศสวนกุศลแด   
ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  งานเลี้ยงผูเกษียณอายุราชการคณะฯ  วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล กิจกรรมจุดเทียนชัย 5 ธันวา
มหาราช  กิจกรรมวันปใหมคณะฯ รวมกิจกรรมวันสงกรานต กับมหาวิทยาลัยฯ  การรวมบําเพ็ญกุศลศพ  บุคลากร/ญาติ
บุคลากร เปนตน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินเปนประจําทุกๆปและดําเนินการตามระบบ PDCA  นอกจากนั้นยังไดมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดสถานที่ตามระบบ 5 ส. เพื่อสงเสริมใหมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

แตเนื่องจากเปนคณะที่สอนทางดานวิศวกรรมศาสตรจึงยังไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอม รับในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมท้ังยังไมมีผลงานไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการบริหารจัดการโดยใชกลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน พันธกิจ โดยมี แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่
สอดคลอง ทั้งในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุงเนนการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับคณะฯ 
และภาควิชา มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งไดเริ่มนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชใน
การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองขององคประกอบนี้ มีคาเฉลี่ย 4.72 อยูในระดับดีมาก 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

คณะฯ ไดจัดทําแผนทางการเงินทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดที่สอดคลองกับภารกิจหลักของ
คณะฯ โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ มีการจัดทํารายงานทางเงินเปนรายเดือน
เสนอตอผูบริหาร และจัดทํารายงานเปนรายไตรมาส และรายปเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนวยตรวจสอบภาย
ใจของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนด 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง ตามองคประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเปาหมายตัวบงช้ีตามดัชนีช้ีวัด
หลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. และสมศ. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และนําผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินการ เพื่อใหมีการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หนวยงาน คณะฯ ไดมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบและกลไกในการ
ใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ทั้งจากการเรียนการสอน รายวิชาแนะนําวิศวกรรมศาสตร รายวิชา
โครงงาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในฐานะผูจัด ตองดําเนินกิจกรรมตาม
วงจรคุณภาพ PDCA-Par 

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 

การดําเนินการกิจกรรมของคณะฯ มุงเนนใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งในปการศึกษา  2556 มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสูงถึง 4.23 จากคะแนน
เต็ม  5  และผลจากการประเมินบัณฑิตที่ สํ า เ ร็ จการศึกษา  โดยนายจ างมีผลการประเมินความพึงพอใจใน    
อัตลักษณดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 

องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.  (มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล) 

ในประเด็นการพัฒนาทักษะสนับสนุนที่รองรับการเปดอาเซียนเสรี ตัวบงช้ีสําคัญที่ตองพัฒนาคือดาน
ภาษาตางประเทศ  ซึ่งทางคณะฯไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมกับ Universiti Sains Malaysia, USM ซึ่งทําใหเกิด
การเรียนรูทั้งทางดานวิชาการและวัฒนธรรมของประเทศใน AEC   นอกจากนี้ไดมีการอนุมัติจัดตั้งโครงการอบรมเรื่อง 
“Prepare to be a Professional Engineer” เพื่อรองรับการเปดอาเซียนเสรีอีกดวย 

องคประกอบที่ 99 องคประกอบนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” โดยไดมีกิจกรรมตางๆที่มี
วัตถุประสงคตามนโยบายดังกลาวทั้ง 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 9 กิจกรรม ไดแก การเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 58 กิจกรรม ไดแก 
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม ของภาควิชาฯ การรณรงคการแตงกายใหถูกระเบียบ กิจกรรมกิจกรรมไหวครู กิจกรรม
เสริมหลักสูตร เปนตน ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 12 กิจกรรม ไดแก การแขงขันกีฬานองใหม การ
แขงขันกีฬาระหวางคณะ เปนตน ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวไดรับการรวมแรงรวมใจจากทุกๆฝาย ต้ังแต นักศึกษา 
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คณาจารยและบุคลากร ทั้งนี้นโยบาย 3D เปนแผนของมหาวิทยาลัย คณะฯเพียงแตจัดกิจกรรมรองรับตามนโยบายเทานั้น 
โดยไมไดกําหนดเปนแผนกิจกรรมที่ชัดเจน 

องคประกอบที่ 10 ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพิ่มชองทางในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Online ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในสวน
ของคณะจัดใหมีการตอบรับหรือแจงผลการพิจารณาอยางรวดเร็ว จัดใหมีสนับสนุนการเงินบางสวนใหกับนักศึกษาที่สนใจ
ฝกงานตางประเทศ 
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ประวัติความเปนมา 
พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตรไดกอต้ังเปนคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปดรับนักศึกษารุนแรก

เมื่อเดือนมิถุนายน จํานวน 50 คน ระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา โดยใชอาคารของคณะวิทยาศาสตรการแพทย   มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (ปจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนสํานักงานและอาคารเรียนช่ัวคราว 

พ.ศ. 2514   การกอสรางอาคารกลางของคณะฯที่หาดใหญไดเสร็จสิ้น  จึงไดมีการยายนักศึกษาตั้งแตช้ันปที่ 2 ขึ้นไป 
รวมประมาณ 200 คน มาเรียนที่หาดใหญ  ในปตอมาก็ไดยายนักศึกษาที่เหลือมาเรียนรวมที่หาดใหญ
ทั้งหมด และนับเปนคณะแรกที่ไดเปดดําเนินการที่วิทยาเขตหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของรัฐที่ตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต 
ฉะนั้นวัตถุประสงคเริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร จึงใหความสําคัญกับการมุงผลิตวิศวกร
ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคใต เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในป 2514 คณะฯไดผลิตบัณฑิตสําเร็จการ ศึกษาเปนรุนแรก จํานวน 13 คน 

พ.ศ. 2516 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ    
พ.ศ. 2518 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา 
พ.ศ. 2526 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
พ.ศ. 2531 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมการขนสง 
พ.ศ. 2532 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 1 สาขา คือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    
พ.ศ. 2534  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2536 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 
พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม เขารวมโครงการนํารองประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส เปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา เปน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

พ.ศ. 2544 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  จัดตั้งศูนยวิศวกรรมพลังงาน  และ
ฝายบริการวิชาการ  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วิทยาเขต
ภูเก็ต) 

พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี 

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนแปลงชื่อ  โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม  เปน     ฝายคอมพิวเตอรทาง
วิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
โท  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ภาคพิเศษ 
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พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา รับโอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหารภายใตคณะฯ จัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง   
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  และระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม 
ชีวการแพทย 

มิ.ย. 2550 จัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
ธ.ค. 2550 จัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย  และจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัย

เทคโนโลยีพลังงาน  
ต.ค. 2551 จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารของศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู  
พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวชิาวิศวกรรมขนสง 
ต.ค. 2554 จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารของศูนยบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

 
พัฒนาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและ

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเริ่มจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไดประกาศวิสัยทัศนและ
พันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 22 คณะวิชาตามโครงการนํารองของ
ทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพ
ของคณะฯ ไดเขารวมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง   

ในเดือนธันวาคม 2541 คณะฯ ไดจัดประชุมพบปะระหวางคณาจารยของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นคณะฯ ยัง
ไดแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา 

ดวยความรวมมือของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทําใหคณะฯ มีคูมือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542 ซึ่งมี
องคประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับระบบคุณภาพที่พัฒนาโดยโครงการนํารองของทบวงฯ  

เพื่อเปนการเตรียมพรอมเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ จึงไดจัดอบรมการจัดทําเอกสารประกันคุณภาพและ
การตรวจสอบคุณภาพอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2543 คณะฯ และภาควิชาตาง ๆ ไดจัดทํารายงานการตรวจสอบ
ตนเอง (SSR) ฉบับแรก และคณะฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่คณะฯแตงตั้งขึ้นใน
ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2543 

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในไดนําไปสูการปรับปรุงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการเขียนรายงาน
การตรวจสอบตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ กลาวคือ ใหตรวจสอบวามีระบบและกลไกของ
การประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุที่การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความกาวหนาเปนลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดใช
คณะฯ เปนสถานที่ทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 จากนั้น คณะฯ ก็ไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม -  1 กันยายน 
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2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 2 
เมษายน 2544 

ในระหวางที่คณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดเริ่มกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือประกันคุณภาพรวมทั้งระบุใหใชรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  แทน
รายงานการตรวจสอบตนเอง นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ก็ไดเริ่ม
ดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาดวย แตสาระที่กําหนดโดยทั้งสองหนวยงานขางตนแตกตางกันมาก ซึ่ง
สงผลใหเกิดความสับสนแกคณะทํางานพอสมควร แตเพื่อไมใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพเกิดการชะงัก  
คณะฯ จึงยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินการดานการพัฒนา
ระบบคุณภาพมีความคลองตัวมากขึ้น และลดภาระของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตรลงในเดือน
พฤษภาคม 2544 ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะฯ ไดจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง
ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และไดรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 
2544 จากนั้นก็ไดรับเปนสถานที่ฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 14 กันยายน 2544 

เดือนกุมภาพันธ  2545 คณะฯไดนํามาตรฐานและตัวบงช้ีตามแนวทางของ สมศ. มาเปนแนวทางในการวางระบบ
และกลไกการดําเนินการและรายงานผล ซึ่งเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเตรียมการรับการประเมินจาก สมศ. 

15  สิงหาคม  2545    รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
26  พฤศจิกายน 2545   รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งแรก 
22  พฤศจกิายน 2549 รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 2  ผลการประเมินผานเกณฑ 

ระดับดีมาก 
24  กุมภาพันธ  2555 รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่3  ผลการประเมินผานเกณฑ 

ระดับดีมาก 
 
คณะฯ ไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยใชระบบองคประกอบและดัชนี

คุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีเปาหมายดัชนีช้ีวัดหลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีของ สมศ. เปนเปาหมายใน
การดําเนินการ  มีการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 
จะเห็นไดวา คณะฯ ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมดานประกันคุณภาพมาโดยตลอด แมวาจะมีอุปสรรคในการ

ดําเนินการอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีตลอดมา โดยสิ่งที่คณะฯ มีความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การไดรับการ
ยอมรับจากบุคลากรมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่คณะฯ กําหนด 
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ทําเนียบคณบดี 

ลําดับที่ ชื่อ   -  สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
1. ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ป 2510 - 2511 
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ป 2512 - 2513 
3. ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 4 ธ.ค. 2513 - 31 ธ.ค. 2514 
4. ศาสตราจารย ดร.บัวเรศ คําทอง 1 ม.ค. 2515 - 17 เม.ย. 2515 
5. ศาสตราจารย ดร.ไวกูณฐ ชลิตพันธุ 18 เม.ย. 2515 - 31 มี.ค. 2517 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผาสุข กุลละวณิชย 1 เม.ย. 2517 - 21 ต.ค. 2518 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. 2518 - 18 ก.ค. 2522 
8. ดร. บุญ จันทรทักษิโณภาส (รษก.) 19 ก.ค. 2522 - 31 ต.ค. 2522 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุลละพงค จุลละโพธิ 1 พ.ย. 2522 - 31 ต.ค. 2526 

10. รองศาสตราจารย ดร.ศุภโชค วิริยโกศล  1 พ.ย. 2526 - 1 ต.ค. 2530 
11. อ. วีระพันธุ มุสิกสาร 2 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2534 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล อารียกุล 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538 
13. อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2546 
14. รองศาสตราจารย.ดร.ชูศักดิ์ ล่ิมสกุล 1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย.2552 
15. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2556 
16. รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย 1 ต.ค.2556  - ปจจุบัน 
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ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
วิสัยทัศน 
เปนสถาบันวิศวกรรมศาสตรที่ไดรับการยอมรับในดานการศึกษา วิจัย และการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี 
เพื่อเปนประโยชนแกสังคมอาเซียน 

 
พันธกิจ 
1) ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2 สราง บูรณาการ และเผยแพรองคความรูทางวิศวกรรมที่สอดคลองกับความตองการทางสังคมอยางยั่งยืน 
3) สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูและเปดกวางตอสังคม 
 
ปณิธาน : 
ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง   
ประโยชนของเพื่อมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 
ลาภทรัพยเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง 
ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ ์
 

 



 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

กลุมงาน
การเงินและพัสดุ

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา

ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา

ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

สถานวิจัย
เทคโนโลยีเครือขาย

สถานวิจัย
วิศวกรรมวัสดุ

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน

สถานวิจัย
วิศวกรรมฟนฟู 

ศูนยวิศวกรรม
พลังงาน

สถานวิจัย
เทคโนโลยีพลังงาน

ฝายคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมศาสตร

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา

กลุมงาน
บริหารทั่วไป

กลุมงาน
แผนงานและพัฒนาคุณภาพ

ฝายบริหารงานบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี

กลุมงานอาคารสถานที่
และสาธารณูปการ

ศูนยบริการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี

หนวยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม
และทรัพยสินทางปญญา

หนวย
องคกรสัมพันธ 

 
 
 
 

โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

    - แผนภูมิการแบงสวนราชการ
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   - แผนภูมิสายการบริหารงาน
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รายชื่อคณะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร  
 

 

 

 รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล  พืชนไพบูลย 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

   
รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล 

รองคณบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารยคณดิถ  เจษฎพัฒนานนท 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
และองคกรสัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย  พฤกษภัทรานนต 

ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

  

 

ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร 
ผูชวยคณบดีฝายพฒันานักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  สุวรรณวร 
ผูชวยคณบดีฝายบณัฑิตศึกษา 
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คณะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร  (ตอ) 
 

   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
รองศาสตราจารย ดร.วิริยะ  ทองเรือง 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร  
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

  
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ     สมัครัฐกจิ 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ดร.เกียรติศักดิ์  วงษโสพนากุล 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ผูชวยศาสตราจารยเจริญ  เจตวิจิตร 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนูญ  มาศนิยม 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

และวัสดุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน 
ผูอํานวยการหลักสูตร 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงสุรีย  วสุพงศอัยยะ 
หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทาง

วิศวกรรมศาสตร 
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หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรี
จํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร ประกอบดวย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

  1.วิศวกรรมไฟฟา   1.วิศวกรรมไฟฟา 1.วิศวกรรมไฟฟา 
  2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมเครื่องกล 
  3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา 3.วิศวกรรมโยธา 
  4.วิศวกรรมอุตสาหการ   4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
  5.วิศวกรรมเคมี   5.วิศวกรรมเคมี 5.วิศวกรรมเคมี 
  6.วิศวกรรมเหมืองแร   6.วิศวกรรมเหมืองแร 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 7.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
  8.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   8.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 8.วิศวกรรมวัสดุ 
  9.วิศวกรรมวัสดุ   9.วิศวกรรมวัสดุ  
10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการอุตสาหกรรม(ภาคสมทบ)  
11.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
12.วิศวกรรมชีวการแพทย   

จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 
3,134 คน 515 คน 112 คน 3,761 คน 

จํานวนอาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 
จํานวนอาจารย 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย 4.00 33.00 37.50 74.50 
ผูชวยศาสตราจารย 1.00 19.00 37.00 57.00 
รองศาสตราจารย - 9.00 35.00 44.00 
ศาสตราจารย - - 1.00 1.00 

รวม (คน) 5.00 60.00 110.50 176.50 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 159.50 

จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ (คน) 17.00 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (คน) 176.50 
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จํานวนบุคลากร 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
ขาราชการ  59.50 
พนักงานเงินรายได  67.50 
พนักงานมหาวิทยาลัย  55.00 
ลูกจางชั่วคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษ  2.00 
ลูกจางประจํา  25.00 

รวม  209.00 
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ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ังการจัดการดานการบริหารภายในและการสนับสนุนภารกิจดานอื่นๆ มีการ
ขยายภาระงานดานการเรียนการสอน   การปรับปรุงดานอาคารสถานที่รวมถึงการใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดาน
ตางๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 124,587,400 บาท  คิดเปนงบ
บุคลากรรอยละ 82.57  งบดําเนินงานรอยละ 6.68  สวนที่เหลือเปนงบประมาณดานอื่นๆ งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร
คณะฯ ไดใชสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯ ทั้งทางดานการเรียนการสอน การบริหาร  การวิจัย การบริการ
วิชาการ รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมดานอื่นๆ   

 
จากการที่คณะฯ ไดมีการขยายภาระงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และดานอื่นๆ   ซึ่งตองใชงบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆ มากมาย  งบประมาณแผนดินที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอที่ใชในการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ จึงจําเปนตองใชงบเงินรายไดของคณะวิศวกรรมศาสตร มาสนับสนุนอีกแหลงหนึ่ง  เพื่อใชสนับสนุนดาน
การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการวิจัย สถานวิจัย/
หนวยวิจัยตางๆ   สนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ   และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานดานวิจัย นอกจากนี้คณะฯตองใช
งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมดานการบริการวิชาการ  โดยมุงเนนการเปนที่พ่ึงทางดานวิชาการใหแกชุมชนใน
ทองถิ่น   ทั้งภาครัฐและเอกชน   รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนทุนการศึกษาตอ ดูงาน  ฝกอบรม ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ซึ่งยังไมนับรวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่นๆ 
อีกมากมาย  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไดใชงบประมาณเงินรายไดคณะฯ จํานวน 101,023,898.58 บาท   

 
ดานอาคารสถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตรมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 40 ไร  มีอาคารดานการเรียนการสอน 

ปฏิบัติการและดานอื่นๆ   มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 52,293  ตารางเมตร  ประกอบดวยอาคารตางๆ  ทั้งเปนอาคารขนาดใหญ
และขนาดเล็ก จํานวน 14 หลัง  ประกอบดวย  อาคารสตางค มงคลสุข  อาคารบรรยายกลาง เปนอาคารที่ใชสําหรับการเรียน
การสอนเปนหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆ ที่เปนที่ต้ังทําการของภาควิชา และเปนสถานที่ใชสําหรับการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ ไดแก อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  อาคารโรงหลอโลหะ อาคาร
โรงไฟฟา อาคารปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อาคารปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส   อาคาร
โรงชางไมและเรือนเพาะชํา  อาคารโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน    
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และอาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร  

 
อาคารที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ  23,560  ตารางเมตร  คิดเปนรอย

ละ 45.05 ของพื้นที่ทั้งหมด  รองลงมาไดแก อาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 10,229  
ตารางเมตร   คิดเปนรอยละ 19.56 ของพื้นที่ทั้งหมด นับเปนระยะเวลาประมาณ 46  ป ต้ังแตเริ่มกอต้ังอาคารของคณะฯ 
จนถึงปจจุบัน อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการตางๆ ของคณะฯ เริ่มมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม  จําเปนตองไดรับการ
ซอมแซม ปรับปรุงใหอยูในสภาพคงทนและใชงานไดอยูเสมอ    
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เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน  

คณะวิศวกรรมศาสตรเปนคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีเอกลักษณที่เดนชัดในดานอาคารสถานที่
โดยเฉพาะอาคารสตางค มงคลสุข ที่มีโครงสรางเปนหลังคาลูกโดม สําหรับภายในองคกร คณะฯ ไดพยายามที่จะสราง
วัฒนธรรมขององคกรที่แสดงถึงความเจริญกาวหนา และความเปนระเบียบเรียบรอยขององคกร      มีความรักใคร สามัคคี
กลมเกลียว  และอยูในกรอบศีลธรรมอันดี  ระบบการบริหารจัดการโปรงใส ยุติธรรม และมีความรวมมือของทุกฝาย ทุกคน
ในองคกรรวมรับผิดชอบมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวม มีความสุจริต และโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความชอบ
ธรรมในทุกกระบวนการ  มีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน แนนอน และเปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี
ความสามารถในบริบทของความเปนสากล และการยอมรับความหลากหลายของความคิด แสวงหาความรูเพื่อใหเปน
องคกรที่ทันสมัยเสมอ และนําความรูมาแบงปน  เพื่อทําใหเกิดการเปนองคกรแหงการเรียนรูจะเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการ    ดังคานิยม และสมรรถนะหลักของคณะฯ  ดังนี้ 

 
คานิยม :   F I R S T 
 

F Focus ทํางานแบบมุงเปา 

I Innovation สรางสรรคนวัตกรรม 

R Ready for Change พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 

S Social Responsibility รับผิดชอบตอสังคม 

T Teamwork ทํางานเปนทีม 

  
สมรรถนะหลัก :  ผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมและองคความรูที่มีคุณภาพหลากหลายสาขา 

 
ความทาทายเชิงกลยุทธ : 

ดานพันธกิจ 
- การเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- การเพิ่มสัดสวนการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
- การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
- การเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริงในอุตสาหกรรมและชุมชน 
- การเพิ่มความความเชื่อมั่นจากผูรับบริการวิชาการ 
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ดานการปฏิบัติการ 
- การจัดการเรียนการสอนใหเปนแบบ Active Learning 
- การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในและขอมูลสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ 
- การสรางสถานะการเงินใหมั่นคง 

 
ดานทรัพยากรบุคคล 
- การวางแผนการดําเนินงานในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรไดทันตามความตองการ 
- การเสริมสรางพฤติกรรมการทํางานที่เปนคนเกงและคนดี 

 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
- การใชความรูเชิงวิศวกรรมศาสตรในการสรางสังคมและชุมชนใหมีสภาพการดํารงชีวิตที่ดี 

  
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ : 

• มีที่ต้ังทางภูมิศาสตรติดชายฝงทะเล และอยูทามกลางแหลงทรัพยากรที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เชน 
ปาลมน้ํามัน และยางพารา 

• ใกลกับประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน เชน มาเลเซีย และสิงคโปร 

• การมีอาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณในการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
  

จากภารกิจหลักขององคกร คือ การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน ที่จะมุงเนนในการผลิตบัณฑิต
ทางดานวิศวกรรมศาสตร ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยมีเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่จะใหเปนคนเกงในวิชาการและวิชาชีพ   เปนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  มีบุคลิกภาพ มีความเปนมนุษยที่ดีทั้งกาย (บุคลิกภาพ สุขภาพ) วาจา (ปยวาจา สื่อสาร ไดดี) ใจ (มี
คุณธรรม  จรรยาบรรณ)  และเปนผูรูบทบาทหรือหนาที่ มีชีวทัศน โลกทัศนที่เหมาะสม 
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินปท่ีผานมา 
  

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555/ปงบประมาณ 2555 
 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

1. ใชความรูระบบ TQA มาจัดทําแผนกลยุทธที่มีการ

กําหนดเอกลักษณของการผลิตบัณฑิต และสรางผลงาน

ที่นําไปสูความเปนเลิศ ใชประโยชนและความมั่นคง

ทางการเงินของคณะ 

คณะฯ ไดใชแนวทางตามระบบ TQA ทั้งในการจัดทําแผน
กลยุทธ และในการทบทวนแผนกลยุทธอยูแลว อยางไรก็
ตาม เนื่องจากทีมบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของยังมีความ
เขาใจแนวทางที่กําหนดไวในระบบ TQA คอนขางจํากัด แต
คณะฯ ยอมรับวา แนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่ควรศึกษา
ทําความเขาใจ และนํามาประยุกตใชตอไป 

ผลิตบัณฑิต 
1. ควรใชเครือขายความรวมมือหรือสหกิจศึกษา มาชวย

สรางความรวมมือในการสรางโจทยวิจัย เพื่อพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แมวาทางคณะฯยังไมไดดําเนินการดานสหกิจศึกษาในป 
2556 แตไดมีการเดินทางเพื่อพบปะพูดคุยประสานความ
รวมมือดานสหกิจศึกษากับทางบริษัททั้งในสวนกลางและ
ในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งไดมาซึ่งโจทยในการทําโครงงาน 

สําหรับนักศึกษาของภาควิชาและบริษัท ซึ่งอาจพัฒนา

ตอเนื่องไปยังระดับบัณฑิตศึกษาได 

2. ควรจัดหาหรือซอมแซมครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

ไดสรางความรวมมือกับทางสมาคมศิษยเกาคณะฯโดยทาง
สมาคมศิษยเกาคณะฯไดบริจาคเงินใหทุกภาควิชา ภาควิชา
ละ 200,000 บาท ในการจัดหาและซอมแซมครุภัณฑเพื่อ
การเรียนการสอน และการวิจัย 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. ควรรณรงคใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทั้ง 5 ดานตาม TQF ใหมากขึ้น  

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานที่กําหนดใน TQF เปนภารกิจ
ที่คณะฯ จะตองพยายามดําเนินการใหครบถวน บางสวนถูก
พัฒนาผานกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร บางสวน
ผานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาจัดขึ้นเอง หรือที่
คณะฯ จัดให คณะฯ จะมองภาพรวมใหมีการพัฒนาใหครบ 
5 ดานโดยผานกิจกรรมทั้งหมด ในทางปฏิบัติจึงอาจกลาว
ไดวา นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 
ดานอยูแลว 

2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากเขารวม
กิจกรรมปกติที่คณะฯ จัดใหแลว ยังเขารวมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาอื่นๆ รวมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เชน การ
แขงขันกีฬาตางๆ เปนตน 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
วิจัย 

1. ควรกําหนดแผนวิจัยที่สรางความเปนเลิศ ใชประโยชน 
เพื่อเปนจุดเดนของคณะ 

ไดมีแนวความคิดที่จะใชการใชการบูรณาการจากทิศทาง
ความเปนเลิศดานการวิจัยใน 6 ทิศทาง 

2. ควรมีมาตรการในการเพิ่มผูชวยวิจัยหรือนักศึกษา
บัณฑิตในบางสาขา 

ไดมีแนวทางในการใหทุนเปนกรณีเฉพาะกับอาจารยที่จบ
ใหมเพื่อใหนักศึกษาเปนผูชวยสรางผลงานวิจัย 

การบริหารและการจัดการ  

1. ควรเพิ่มการประสานงานระหวางผูบริหาร และทําความ
เขาใจกับผูปฏิบัติงานใหชัดเจน 

ใหมีการประชุมรวมกันระหวางหัวหนากลุมงาน โดยมีรอง
คณบดีฝายบริหารเปนประธาน 

2. ควรทําความเขาใจในการปรับโครงสรางการบริหาร 
และการเขาสูตําแหนงหัวหนาหนวย/งาน 

ไมไดดําเนินการ 

3. ควรเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจ 

ณะจัดใหมีการพบปะบุคลากรผานกิจกรรมจิบน้ําชา เพื่อ
เปนการสื่อสารจากผูบริหารสูบุคลากร และรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคลากร 

4. ควรนําผลการปฏิบัติจากการไดรับรางวัลของนักศึกษา 
และบุคลากร เพื่อเปนบทเรียนในการเรียนรูรวมกัน 

ในสวนของบุคลากรไดดําเนินการโดยจัดใหมีเวทีการ
นําเสนอเพื่อถายทอดประสบการณใหแกผูสนใจ ในสวน
ของนักศึกษาจะไดพิจารณาดําเนินการเปนรูปธรรมตอไป 

5. ควรมี ก า รประ เมิ นก า ร ใช คอมพิ ว เ ตอร ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในสวนตางๆ ของคณะ 

ยังไมไดดําเนินการ แตทีมบริหารมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ศักยภาพดานไอทีของบุคลากรเพื่อใหสามารถใชไอทีใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

การเงินและงบประมาณ  

1. ควรมีการประเมินและมีมาตรการการใชงบประมาณให
คุมคา 

อยูระหวางการดําเนินการ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1. ควรใหทุกภาควิชาดําเนินการทําระบบประกันคุณภาพ
ในทุกภารกิจที่ภาควิชารับผิดชอบเพื่อสรางเอกลักษณ
ของการผลิตบัณฑิตและทิศทางการสรางผลงานที่เปน
จุดเดนของภาควิชาที่นําไปสูความมั่นคงทางการเงิน 

คณะฯ ใหภาควิชาตางๆ ดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหการ
สนับสนุนในดานขอมูลที่เกี่ยวของ สําหรับภารกิจดานการ
ผลิตบัณฑิต และการพัฒนานักศึกษาในสาขาที่ภาควิชา
รับผิดชอบ โดยทั่วไปภาควิชาเปนหนวยงานหลักในการ
กําหนดแนวทางอยูแลว คณะฯ ทําหนาที่กํากับในภาพรวม
เทานั้น  
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. (มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล)  

1. กระตุนใหนักศึกษาทุกคนเขารวมโครงการพัฒนา
ความรูภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดนั้น ตองเกิดจากความ
ตองการหรือสนใจของนักศึกษาเอง และตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทางคณะฯ ได  
- สรางบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่
กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
ตลอดทั้งป 
- มีการจัดทดสอบความรูภาษอังกฤษดวยโปรแกรม Tell 
me more 
- และแผนพัฒนาภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องสําหรับ
นักศึกษาตลอด 4 ป 

2. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาความรู
ภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาโครงการใน
ปตอไป 

ไดทําการทดสอบกอนและหลังการใชโปรแกรม Tell me 
more เพื่อดูการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ตลอดทั้งป ซึ่งกอนการใชไดจัดสอบไปเปนที่เรียบรอย
แลว 

องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

1. ควรเขียนผลการดําเนินงานกิจกรรม 3 ดี (3D)ให
ครบถวน 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว 

องคประกอบของมหาวิทยาลัย 

1. ควรเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ สาเหตุที่ยังมีนักศึกษาตางชาตินอย หรือไมมีนักศึกษา
ตางชาติ สวนใหญเกิดจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยไมมีทุน
สนับสนุนเพียงพอ หรือขาดกลไกในการคัดเลือก  เพื่อการ
ใหทุนที่สามารถจูงใจผูสนใจจากตางประเทศได  ในป
การศึกษา 2556 คณะฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ และคาดวาจะสามารถ    
จูงใจและเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติในปการศึกษา         
2557-2558 เปนตนไปได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานขอมลูพืน้ฐาน 
Common Data Set (CDS)



แบบฟอรมที่ 5 รายงานขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set (CDS) (SAR-5) ปการศึกษา  2556 คณะวิศวกรรมศาสตร
ขอมูล ณ วันที ่30 กรกฎาคม 2557

ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
 องคประกอบที ่2

สกอ. 2.1 1 1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 32 IQA_02_1_3.pdf

IQA_02_1_7_b.pdf

2 3 - -ระดับปริญญาตรี 12

4 5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10

5 6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข -

6 7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน

2

7 9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -

8 10 - -ระดับปริญญาเอก 8

9 8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน ก

10

10 587 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 8

11 40 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 32 IQA_02_1_7_c.pdf

12 42 - -ระดับปริญญาตรี 12

14 44 - -ระดับปริญญาโท 12

ั ป ิ16 46 - -ระดับปริญญาเอก 8

17 47 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

12 IQA_02_1_7_e.pdf

18 49 - -ระดับปริญญาตรี 12

20 51 - -ระดับปริญญาโท -

22 53 - -ระดับปริญญาเอก -

23 11 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 10

24 13 - -ระดับปริญญาตรี 10

26 15 - -ระดับปริญญาโท -

28 17 - -ระดับปริญญาเอก -

29 18 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

องคกรวิชาชีพทั้งหมด

10 IQA_02_1_7_d.pdf

IQA_02_1_7_f.pdf

30 20 - -ระดับปริญญาตรี 10

32 22 - -ระดับปริญญาโท -

34 24 - -ระดับปริญญาเอก -

35 61 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

- IQA_02_1_7_h.pdf

36 63 - -ระดับปริญญาตรี -

38 65 - -ระดับปริญญาโท -

40 67 - -ระดับปริญญาเอก -

41 54 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยาง

นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป

31 IQA_02_1_7_g.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
42 56 - -ระดับปริญญาตรี 12

44 58 - -ระดับปริญญาโท 11

46 60 - -ระดับปริญญาเอก 8

47 695 - -จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว

บงชี้

- IQA_02_1_7_k.pdf

48 697 - -ระดับปริญญาตรี -

50 699 - -ระดับปริญญาโท -

52 701 - -ระดับปริญญาเอก -

53 68 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

10 IQA_02_1_7_i.pdf

54 70 - -ระดับปริญญาตรี 10

56 72 - -ระดับปริญญาโท -

58 74 - -ระดับปริญญาเอก -

59 75 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 3,761

60 77 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 3,134

62 79 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 515

63 80 - -จํานวนนักศึกษาปจจบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 29163 80 - -จานวนนกศกษาปจจุบนทงหมด - ระดบปรญญาโท  (แผน ก) 291

64 81 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 224

66 83 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 112

สกอ. 2.2, 

2.3 สมศ. 14

67 598 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเทา 

175.50 EQA_14_2.pdf

EQA_14_2_b.pdf

68 599 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

5

69 600 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา

61

70 601 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา 

110.5

71 597 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่

เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

60.34 IQA_02_2.pdf

72 107 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 74.5

73 108 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา

4

74 109 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

หรือเทียบเทา

33

75 110 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเทา

37.5

76 111 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 57

77 112 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา

1

78 113 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา

19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
79 114 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเทา

37

80 115 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 44

81 116 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา

-

82 117 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา

9

83 118 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา

35

84 119 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1

85 120 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา

-

86 121 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา

-

87 122 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา

1

88 595 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 21.84 IQA_02_3.pdf

สกอ. 2.5 89 123 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,705.72 IQA_02_5_1_1.pdf

90 125 - -ระดับปริญญาตรี 1 966 0690 125 - -ระดบปรญญาตร 1,966.06

92 127 - -ระดับปริญญาโท 606.42

94 129 - -ระดับปริญญาเอก 133.24

95 130 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 657 IQA_02_5_1_2.pdf

96 131 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

-

97 132 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา 

(จากคะแนนเต็ม 5)

4.10 IQA_02_5_6_1.pdf

98 133 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนน

เต็ม 5)

3.93 IQA_02_5_6_2.pdf

99 134 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน

อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ

บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร

และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.72

100 135 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบ

กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนน

เต็ม 5)

3.87

สกอ. 2.6 101 136 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

4.49 IQA_02_6_6_1.pdf

IQA_02_6_6_2.pdf
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
102 138 - -ระดับปริญญาตรี 4.49

104 140 - -ระดับปริญญาโท 4.61

106 143 - -ระดับปริญญาเอก 4.55

107 702 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 707

108 704 - -ระดับปริญญาตรี 489

109 706 - -ระดับปริญญาโท 159

110 708 - -ระดับปริญญาเอก 59

111 709 จํานวนรายวิชาที่ไดรับการประเมินความพึงพอใจฯ 499

113 711 - -ระดับปริญญาตรี 435

115 713 - -ระดับปริญญาโท 58

117 715 - -ระดับปริญญาเอก 6

118 716 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนฯ ที่นอยกวา 3.51

0

120 718 - -ระดับปริญญาตรี 0

121 719 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0

122 720 - -ระดับปริญญาโท 0

123 721 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0

124 722 - -ระดับปริญญาเอก 0

สมศ  1 109 84 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมล สําหรับ สมศ1) 605 EQA 01 pdfสมศ. 1 109 84 จานวนบณฑตระดบปรญญาตรทงหมด (ทจดเกบขอมูล สาหรบ สมศ1) 605 EQA_01.pdf

110 85 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 583

111 86 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ

รวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)

360

112 87 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 24

113 88 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา -

114 681 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -

115 89 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 56

116 682 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -

117 683 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร -

118 90 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

17,557.21

สมศ. 2, 16.2 119 669 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -

120 670 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -

121 671 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 

16.2)

-

122 93 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

142 EQA_02.pdf

123 94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

-

124 95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.08
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
125 96 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

46

126 97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

-

127 98 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.14

128 99 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

4

129 100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

-

130 101 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.33

131 691 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 787

132 692 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 192

133 602 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.10

สมศ. 3 134 165 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจาก

สารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคคลภายนอก

77

ระดบปรญญาโท ทผานการกลนกรอง (peer review) โดยมบุคคลภายนอก

สถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

135 672 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง 

-

136 166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings)

37

137 167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ

31

138 170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 9

145 91 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน)

155

สมศ. 4 146 181 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

20

147 183 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎ

ในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซ้ํา

กับคานําหนักอื่นๆ)

6

148 184 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎ

ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา

กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

1

149 185 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 

จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

-
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
150 186 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :

www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคา

น้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

13

157 92 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน)

16

 องคประกอบที ่3

สกอ. 3.1 158 684 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.21

159 685 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.71

160 686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.09

 องคประกอบที ่4

สกอ. 4.1 161 146 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

8

162 147 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัย

8

163 1471 ผลประเมินการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทนสนับสนนวิจัย 4 12163 1471 ผลประเมนการจดสรรงบประมาณของสถาบนเพอเปนทุนสนบสนุนวจย

หรืองานสรางสรรค และผลประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัย ฯลฯ

4.12

สกอ. 4.2 164 164 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร

5

สกอ. 4.3 165 148 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 16,694,759

166 152 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 26,360,522

167 156 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 159.5

168 160 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) -

169 612 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 17

170 616 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ -

สมศ. 5 171 193 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับ

ในคาน้ําหนักอื่นๆ)

38

172 194 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎ

ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา

กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

2

173 195 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 

จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

2

174 200 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :

www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคา

น้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

45
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
สมศ. 6 180 207 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 28

181 208 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน -

สมศ. 7 182 209 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5

183 210 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ -

184 211 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ -

185 212 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5

186 213 - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ 

(ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

-

สมศ. 5, 6, 7 187 102 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 176.5

188 103 - -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 159.5

189 104 - -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 17

 องคประกอบที ่5

สมศ. 8 190 214 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 70

191 215 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ

เรียนการสอน

24

192 216 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะ 1192 216 จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ทนามาใชในการพฒนา เฉพาะ

การวิจัย

1

193 594 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการ

เรียนการสอนและการวิจัย

1

 องคประกอบที ่6

สมศ. 11 196 693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม

ตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

3.72

 องคประกอบที ่7

สมศ. 12 199 585 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 3.97

สมศ. 13 200 586 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง 

(คะแนนเต็ม ๕) 

4.32

 องคประกอบที ่97

สมศ. 16.1 201 694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.86

สมศ. 16.2 202 579 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ

142

203 580 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.31

204 581 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ

46

205 582 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มคีุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.31

206 583 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ

4
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
207 584 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.27

208 688 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ

827

209 689 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 192

210 668 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน

เต็ม ๕)

4.31

สมศ. 17 211 690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม

จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศกึษา (จากคะแนน

เต็ม ๕)

3.91

 องคประกอบที ่98

ก.พ.ร. 4.1.3 212 222 จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 2,107

213 235 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ 1,029

214 238 จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 

60 ของคะแนนเต็ม)

1,480

215 251 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนน

เต็ม)

569

เตม)

 องคประกอบที ่99

3D 99.2 216 608 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม

ประชาธิปไตย

9

217 609 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย

58

218 610 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกัน

ภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

12

 องคประกอบที ่10

10.1 219 7218 จํานวนนักศึกษา ม.อ.ไปตางประเทศ/เขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาตางชาติที่

จัดในประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการรวม) ทั้งหมด

223

219 7219 จํานวนนักศึกษา ม.อ.ไปตางประเทศ 5

220 7220 - -ระดับปริญญาตรี 5

222 7222 - -ระดับปริญญาโท -

224 7224 - -ระดับปริญญาเอก -

225 7225 จํานวนนักศึกษา ม.อ.ที่เขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาตางชาติที่จัดในประเทศ

ไทย

218

226 7226 - -ระดับปริญญาตรี 218

228 7228 - -ระดับปริญญาโท -

230 7230 - -ระดับปริญญาเอก -

10.2 231 7231 จํานวนนักศึกษาที่กําหนดไวในแผนการรับนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปที่ 1) 

(เฉพาะ ป ตรี)

794

232 7232 จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปการศึกษา (นักศึกษาชั้นปที่ 1) (เฉพาะ ป

 ตรี)

815
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ตัวบงช้ี ลําดับ CdsID CdsName CdsValues หลักฐานอางอิง
233 7233 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาชั้นปที่ 1) (เฉพาะ ป ตรี) 815

10.3 234 7234 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติทั้งหมด 14

235 7235 - -ระดับปริญญาตรี 1

236 7236 - -ระดับ ป.บัณฑิต -

237 7237 - -ระดับปริญญาโท 7

238 7238 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -

239 7239 - -ระดับปริญญาเอก 6

10.4 240 7240 จํานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปดสอนทั้งหมด -

241 7241 - -ระดับปริญญาตรี -

242 7242 - -ระดับ ป.บัณฑิต -

243 7243 - -ระดับปริญญาโท -

244 7244 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -

245 7245 - -ระดับปริญญาเอก -

10.5 246 7246 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทั้งหมด 3

10.6 247 7247 จํานวน Visiting Professor ทั้งหมด 3

248 7248 - -อาจารย

249 7249 - -ผูชวยศาสตราจารย

250 7250 - -รองศาสตราจารย 2

251 7251 - -ศาสตราจารย 1251 7251 - -ศาสตราจารย 1

10.7 252 7252 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ 6

สบช 253 677 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 392

254 678 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 826

255 679 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ภายใน 1 ป

132

256 680 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศึกษาเดียวกันที่สมัครสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3,250
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องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

 

หมายเหตุ 
ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ สกอ. 1.1 ขอ 7 ตองสอดคลองกับเกณฑการประเมิน สกอ. 9.1 ขอ 5 คือ 
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธที่ไมบรรลุเปาหมายจึงจะได
คะแนน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
เปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)  

คณะฯ  ไดดํ า เนินการจัดทําแผน 
กลยุทธที่มีความสอดคลองกับแผน
ตางๆ ทั้ง แผนระดับชาติ แผนระดับ
กระทรวง  แผนมหาวิทยาลัย  การ
จัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ เปน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีการ
ระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุก
ระดับ  ทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และเปนแผนกลยุทธที่ได
มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ก ร แ ล ะ
ดําเนินการตามกระบวนการ  TQA 
จึงเปนแผนกลยุทธที่สามารถนําไปสู
การปฏิบัติจริงได 

วศ.1.1-1(1) 
วศ.1.1-1(2) 
วศ.1.1-1(3) 

 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน  

คณะฯไดมีการสื่อสาร /ถายทอด
แผนกลยุทธไปยังบุคลากรทุกระดับ
โดยผานทางชองทางตางๆ เชน การ
ประชุมในรูปแบบของคณะกรรม- 
การชุดตางๆ   เวทีจิบน้ํ าชา   การ
เผยแพรข อมู ลบนเว็บไซดของ
คณะฯ 

วศ.1.1-2 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/1-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4  พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม  

การจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะ/
หนวยงาน ไดอาศัยแผนกลยุทธเปน
แมแบบในการดําเนินงาน  ซึ่งได
กําหนดกิจกรรมครบตามพันธกิจทั้ง 
4 ดาน 

วศ.1.1-1(2) 
วศ.1.1-1(3) 

 4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป  

มี ก ารกํ าหนดค า เ ป าหมายตาม
ตัวช้ีวัดดานตางๆไวในแผนกลยุทธ
ของคณะฯ  รวมถึ งการกํ าหนด
ตั ว ช้ี วั ด ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หนวยงานสนับสนุน 

วศ.1.1-1(1) 
วศ.1.1-1(2) 
วศ.1.1-1(3) 
วศ.1.1-4 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4  
พันธกิจ  

คณะฯ   มี ก า ร ร า ย ง านผลก า ร
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตางๆ ของ 
แตละ วัตถุประสงค เ ชิ งกลยุทธ
ครบถวน  รวมถึงการรายงานผลการ
ดํ า เนินงานตามตัว ช้ี วัดต างๆ  ที่
หน ว ย ง านสนั บสนุ น ต า ง ๆ ได 
commit  ไวในแตละป 

วศ.1.1-5(1) 
วศ.1.1-5(2) 

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา 

วศ.1.1-5(1) 
วศ.1.1-6 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน   
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

ไดประเมินผลการดําเนินงานทุกป 
และมีการรายงานผลตอผูบริหาร
คณะฯ  

วศ.1.1-7(1) 
วศ.1.1-7(2) 

 8 มีการนําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ  และแผน 
ปฏิบัติการประจําป  

มีการนําขอคิดเห็นจากบุคลากร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ  รวมถึงการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุงตัวช้ีวัด
และคาเปาหมายตางๆ  

วศ.1.1-8 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 8 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8 8 5.00  
 

รายการหลักฐาน 
วศ.1.1-1(1) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 
วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
วศ.1.1-1(3) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
วศ.1.1-2 Web site เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.1.1-4 การกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2556 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ และ  

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  
วศ.1.1-5(1) ผลการประเมินแผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2556 
วศ.1.1-5(2) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555 ของสํานักงาน

เลขานุการคณะฯ และฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
วศ.1.1-6 ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.1.1-7(1) รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดของแผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตรป 2555-2556 
วศ.1.1-7(2) ประเมินผลแผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตรป 2556 
วศ.1.1-8 แผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การจัดทําแผนการดําเนินงานตางๆ  อาทิเชน  แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการ  บุคลากรไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน  การกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัด กิจกรรมการดําเนินงานตางๆ   ในการจัดทําแผนกลยุทธซึ่งเปนแผนการ
ดําเนินงานกําหนดชวงระยะเวลา 5 ป  ในทุกๆ ปไดมีการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
รวมถึงไดมีการปรับปรุงคาเปาหมายใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 วิเคราะห
แนวโนมผลการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในดานหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการอื่นๆ ภายในคณะฯ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 2 การผลติบณัฑติ
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

1.  เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดาํเนินการ 
1 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการครบ 
5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

หมายเหต ุ

1. การนับหลักสตูรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนกัศกึษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทาํการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ 
อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรบันักศกึษา แตไมนับรวมหลักสตูร
ที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดาํเนินการแลว  
2. การนับจาํนวนนักศกึษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจาํนวนหัวนักศกึษาในปการศกึษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผดิชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร่ับผิดชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลกัสตูร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ใหเปนไป ตามรายละเอียดหลกัสตูรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิซึ่งอาจเปนชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือ
ตางชดุก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปดหลกัสตูรใหมและ
ปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มีกลไกการปรับปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปที่
ตองผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
วิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาทั้ง
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

วศ.2.1-1 

 2 มีระบบและกลไกการปดหลกัสตูรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด  

มีกลไกโดยผานคณะกรรมการวชิาการและ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาทั้งระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 

วศ.2.1-2 

 3 ทุกหลกัสตูรมกีารดาํเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (การดาํ 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถงึ ตองมีการประเมินผลตาม “ตัว
บงชี้ผลการดําเนนิงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวชิา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา 
ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กาํหนดในภาคผนวก 
ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชพีตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร วิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรบัหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาตกิอนป
การศกึษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 )  

ดําเนินงานตามขัน้ตอนที่กําหนดตามเกณฑ
มาตรฐานในทุกหลักสูตร  และไดรับการ
รับรองหลักสูตรโดยสภาวศิวกร 

วศ.2.1-3(1) 
วศ.2.1-3(2) 

 4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทกุหลกัสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณี
หลักสูตรทีด่าํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับให

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ดูแล
รับผดิชอบการประเมินหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกํากับโดย
คณะกรรมการวชิาการ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะฯ  

วศ.2.1-4(1) 
วศ.2.1-4(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-3 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การดาํเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตวั
บงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลกัสูตร  

 5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทกุหลกัสูตรตามผลการ ประเมินในขอ 4 
กรณีหลกัสูตรทีด่ําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลกัสตูร  

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดูแล
รับผดิชอบหลกัสูตร ภายใตการควบคุมและ
กํากับของคณะกรรมการประจําคณะฯ และได
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรตาม
แนวทางที่กําหนดไวใน มคอ. 

วศ.2.1-5 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสตูร
ทั้งหมดทุกระดบัการศกึษา  

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเนนวิจัย 20 หลักสตูร จาก
จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 32 หลักสูตร คิดเปน
รอยละ 62.5 

วศ.2.1-7 

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาที่ศกึษาอยูในหลกัสูตรมากกวารอย
ละ 30 ของจํานวนนักศกึษาทั้งหมดทุกระดับ
การศกึษา  

ในปการศึกษา 2556 คณะฯมีนักศกึษาใน
หลักสูตรเนนวิจัย 403 คน จากนักศึกษา
ทั้งหมด 3,561 คน คิดเปนรอยละ 10.7 

วศ.2.1-8 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 6   4.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 4.00  
 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-4 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.1-1 การปรับปรุงแผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
วศ.2.1-2 มติกรรมการวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.1-3(1) ขอมูลหลกัสูตร ปการศกึษา 2555 
วศ.2.1-3(2) เอกสารนําสง มคอ 3, 5 และระบบสารสนเทศ  TQF 
วศ.2.1-4(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
วศ.2.1-4(2) เอกสารรับรองจากสภาวศิวกร  
วศ.2.1-5 เอกสารเชิญประชุม มคอ 3 ออนไลน และ มคอ 7 
วศ.2.1-7 ขอมูลหลกัสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
วศ.2.1-8 จํานวนนักศึกษาในหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษาทีเ่นนการวิจัยที่เปดสอน 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-5 

 
องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหต ุ

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลกัเกณฑการพิจารณา 
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรบัวุฒิการศกึษาใหมีหลกัฐานการสําเร็จการศกึษา
ภายในรอบปการศกึษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
2. การนับจาํนวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศกึษาและนับทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใน
กรณีที่มี อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําทีร่ะบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตองเลอืก
เหมือนกับสถาบนั 

 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคาํนวณ 

ตาราง IQA_2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวนอาจารยปริญญาเอกทั้งหมด รอยละอาจารยปริญญาเอก

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
เพิ่มจากป 

2555
คะแนน

ป 2556
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 11 12 14 37 42.31 48.00 53.85 48.05 5.85 4.49

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 18 18 19 55 56.25 62.07 65.52 61.11 3.45 5.00
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 24 24 72 19 19 20 58 79.17 79.17 83.33 80.56 4.17 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 8 8 9 25 37.21 36.36 40.91 38.17 4.55 3.41
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 16 16 15 47 15 15 15 45 93.75 93.75 100.00 95.74 6.25 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 9 9 9.5 27.5 66.67 64.29 61.29 63.95 -3.00 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 22 23 23 68 51.16 53.49 52.27 52.31 -1.22 4.36

8. หลกัสตูรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) 1 1 1 3 1 1 1 3 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 5.00

รวม 177 174 176.5 527.5 103 105 110.5 318.5 58.19 60.34 62.61 60.38 2.26 5.00
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 21 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา/หนวยงาน

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

58 60.34 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

58 62.61 5.00  
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในป 2556 รอยละ 62.61 ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย โดย
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.26 ทั้งนี้คณะฯ ไดสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย มีการพฒันาคุณวุฒิของอาจารยในระดับ
ปริญญาเอกอยางตอเนื่อง   
 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.2-1 ขอมูลอาจารยประจําทุกระดับ ชวงปการศกึษา 2554-2556 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-7 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงรองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกัน  

รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนง 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

รอยละ 6 ขึ้นไป 

  

หมายเหต ุ
1. การนับจาํนวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศกึษาและนับทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบนั 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 

ตาราง IQA_2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวนรองศาสตราจารยข้ึนไป รอยละผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
เพ่ิมจากป 

2555

คะแนน

ป 2556
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 4 5 6 15 15.38 20.00 23.08 19.48 3.08 3.85

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 9 9 12 30 28.13 31.03 41.38 33.33 10.34 5.00

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 24 24 72 7 7 7 21 29.17 29.17 29.17 29.17 0.00 4.86

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 3 3 4 10 13.95 13.64 18.18 15.27 4.55 3.79

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 16 16 15 47 3 5 6 14 18.75 31.25 40.00 29.79 8.75 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 5 5 5 15 37.04 35.71 32.26 34.88 -3.46 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 4 4 5 13 9.30 9.30 11.36 10.00 2.06 1.89

8. หลักสูตร MIT 1 1 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 177 174 176.5 527.5 35 38 45 118 19.77 21.84 25.50 22.37 3.66 4.25

วันที่รายงานขอมูล : 21 กรกฎาคม 2557ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57

ภาควิชา
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

22 21.84 3.64  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

22 25.50 4.25  

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป ในป 2556 รอยละ 25.50  ซึ่งเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.66  ทั้งนี้คณะฯ ไดสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย มีการพัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.2-1 ขอมูลอาจารยประจําทุกระดับ ชวงปการศกึษา 2554-2556 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2  ขอ 

มีการดาํเนินการ 
 3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7  ขอ 

 

หมายเหต ุ
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสาํรวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการ
สรางขวัญและกําลังใจ หรือหลกัฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนทีม่ีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจกัษ  

คณะฯ มีแผนเพื่อใชในการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีแผนการจดักิจกรรม
พัฒนาบุคลากรประจําป 2556 -2557    และมีการจดัทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของการจัดการทรัพยากรบุคคล 
2556– 2557  แผนพัฒนางาน HR  2554- 2559แผนปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธ ของการจดัการทรัพยากรบุคคล 2556– 2557
ที่รวมแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทัง้ดาน
วิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจกัษโดยการทํา SWOT และวิเคราะห 
ประมวลผลจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทั้ง
คณะฯ ประกอบการจดัทาํแผนอยางเปนระบบ   
 
 
 

วศ.2.4-1(1) 
วศ.2.4-1(2) 
วศ.2.4-1(3) 
วศ.2.4-1(4) 
วศ.2.4-1(5) 
วศ.2.4-1(6) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด  

คณะฯ มีการดาํเนินการตามแผนโดยการจดัการทรัพยากร
บุคคล และมีการติดตามตรวจสอบเพื่อใหมีการดําเนินการ
ตามแผนเปนระยะ ๆ โดยการตดิตามแผนในที่ประชุมการ
จัดการทรัพยากรบุคคล และปรบัแผนตามสถานการณที่
เหมาะสมและเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการที่จดั
โดยคณะฯ มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก  

วศ.2.4-1(1) 
วศ.2.4-1(2) 
วศ.2.4-1(3) 

 3 มีสวัสดิการเสรมิสรางสุขภาพทีด่ ี
และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทาํงานได อยาง
มีประสิทธิภาพ  

คณะฯ จัดสวัสดกิารและกิจกรรมสรางขวัญกําลงัใจให
บุคลากรทกุระดบั ในรูปแบบตางๆ ทั้งการจดักจิกรรม
สัมพันธ เชน งานปใหม งานเกษียณ กีฬาสามัคคีรวมกับ
มหาวิทยาลัย   กิจกรรมออกกาํลังกาย ”คายเปลีย่นชีวิต
พิชิตพุง”  โดยจัดกิจกรรมในสถานที่และนอกสถานที ่ 
ตั้งแตวันที่ 25 มค.– 3 พค. 55 และ กีฬาสัมพันธคณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.อ. – ม.ท.ร.ศรีวิชัย –Petronas 
University จากมาเลเซีย ที่จดัขึน้ในวันที่ 29 พค.2556  
นอกจากสรางเสริมสุขภาพแลวยังมี การจัดโครงการตรวจ
สุขภาพประจาํป   การจัดใหมีโครงการสวัสดกิารกระเชา
สุขภาพเยี่ยมไขบุคลากร การจดัระบบเพื่อความมั่นคงและ
ความกาวหนาของบุคลากรทกุระดับ เชน ระบบการดูแล
อาจารยใหม ระบบพี่เลี้ยงอาจารยและบุคลากรใหม การจดั
โครงการบคุลากรใหมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพบ
ผูบริหารเพื่อรับทราบแนวนโยบายในการบริหารคณะฯ  
แผนความกาวหนารายบุคคล Online ระบบการปรับอัตรา
พนักงานเงินรายไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
เปนตน ซึ่งไดบรรลตุามแผนปฏบิัติการที่ไดกําหนดไว  

วศ.2.4-3(1) 
วศ.2.4-3(2) 
วศ.2.4-3(3) 
วศ.2.4-3(4) 
วศ.2.4-3(5) 
วศ.2.4-3(6) 
วศ.2.4-3(7) 

 4 มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจดัการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศกึษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ  

คณะฯ มีการจดัอบรมเพื่อใหอาจารยที่มผีลการประเมินการ
สอนต่ําไดพัฒนาทักษะและความรู ทําการตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ผานระบบการประเมินการสอนของคณะฯ และแจงผล
ประเมินใหภาควิชา/หนวยงานทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหหัวหนาภาคฯ/
หนวยงานรับทราบและรวมตดิตามใหมีการนําทกัษะจาก

วศ.2.4-4(1) 
วศ.2.4-4(2) 
วศ.2.4-4(3) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จากการรวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไปใชใหเกิด
ประโยชนตอหนวยงาน      การจัดเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน
ดวยประสบการณเรา เพื่อเปนเวทีถายทอดความรูและ
ทักษะประสบการณตาง ๆ ระหวางกันของสายทกุ 2 เดือน 

 5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ 

มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อรับเรื่องรองเรียนจาก
นักศกึษา ดานการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการ
บรรยายพิเศษเกีย่วกับการสงเสรมิจรรยาบรรณและนํามา
ถายทอดใหผูรวมงานฟงในเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน 

วศ.2.4-4(3) 

 6 มีการประเมินผลความสาํเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  

คณะฯ มีการตดิตามผลสําเรจ็จากตัวชี้วัดการพัฒนา
ความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประเมินจากการสํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดกจิกรรม
การพัฒนาบุคลากร (สํารวจ Training Need) และการ
ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานบุคคล การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร  

วศ.2.4-6(1) 
วศ.2.4-6(2) 
วศ.2.4-6(3) 

 7 มีการนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะฯ มีการนําขอเสนอแนะตางๆ จากการประเมินงาน
ดานการบริหารบุคคลมาประกอบในการปรับแผนและ
จัดทําแผนในรอบปถดัไป เพื่อใหเปนแผนที่ตอบสนองตอ
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะฯ  

วศ.2.4-7(1) 
วศ.2.4-7(2) 
วศ.2.4-7(3) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 7 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 7 5.00  
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รายการหลักฐาน 
วศ.2.4-1(1) รายงานผลแผนการจดัฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 
วศ.2.4-1(2) แผนการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 
วศ.2.4-1(3) แผนปฏิบัติการประจําป 2557 การจดัการทรัพยากรบุคคล 
วศ.2.4-1(4) แผนพัฒนางานการจดัการทรัพยากรบุคคล 2557 
วศ.2.4-1(5) แบบฟอรมการพฒันาความกาวหนาทางวิชาการ (การพัฒนาคุณวุฒิ และการขอตาํแหนงทางวิชาการ) 
วศ.2.4-1(6) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2555-2559 
วศ.2.4-3(1) แผนสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2556-2557 
วศ.2.4-3(2) ภาพกิจกรรมและผลประเมินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ป 2556 
วศ.2.4-3(3) ขอมูลโครงการเยี่ยมไขบุคลากร 
วศ.2.4-3(4) ระบบดูแลบุคลากรใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.4-3(5) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เร่ือง หลักการวาดวยพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาบคุลากรใหม 
วศ.2.4-3(6) การจดัระบบความมั่นคงและความกาวหนาสายอาชีพ เพื่อสรางแรงจุงใจในการทํางาน 
วศ.2.4-3(7) แผนความกาวหนารายบุคคล (ในระบบสารสนเทศบุคลากร) 
วศ.2.4-4(1) ผลการประเมินโครงการฝกอบรม สัมมนา และกจิกรรมของบุคลากร 
วศ.2.4-4(2) ระบบประเมินการสอนอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.4-4(3) โครงการเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา 
วศ.2.4-6(1) คณะกรรมการพจิารณาตาํแหนงทางวิชาการประจําคณะฯ และความคืบหนาในการขอตําแหนงทาง

วิชาการของบุคลากรคณะฯ 
วศ.2.4-6(2) แบบประเมินผลการปฏิบตัิตามบทบาทหนาที่ของคณบดี 
วศ.2.4-6(3) ผลการสาํรวจความสุขของบุคลากรคณะฯ ชวงครึ่งปแรก 2557 
วศ.2.4-7(1) ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาํป 2557 การจดัการทรัพยากรบคุคล 
วศ.2.4-7(2) ประเมินแผนพัฒนางานการจดัการทรัพยากรบคุคล 2557 
วศ.2.4-7(3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิาร ตอการจดัการทรัพยากรบุคคล 

 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-13 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

หมายเหต ุ

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มกีารลงทะเบียน
การใช wifi กับสถาบันดวย  
2. การคดิจาํนวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศกึษารวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน 
FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดการหรอืจัดบรกิารเพื่อใหนักศกึษามี
เครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตรา ไมสูงกวา 8 
FTES ตอเครื่อง  

คณะฯ มีจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตอคอมพิวเตอร  4.28 
ซึ่งดีกวาขอกําหนด 

วศ.2.5-1(1) 
วศ.2.5-1(2) 

 2 มีบริการหองสมดุและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป
การศกึษา  

คณะฯ ใชบริการหองสมุดของสํานักทรัพยากรการ
เรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเปน
หอสมุดกลางระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแหลงเรียนรู
และสามารถเขาถึงไดผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
โดยมีการอบรมการใชงานทกุภาคการศกึษา นอกจากนี ้
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรมีบริการหองสมุดของภาควิชาเองเพิ่มให
นักศกึษาดวย 

วศ.2.5-1(2) 
วศ.2.5-2(1) 
วศ.2.5-2(2) 

 3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศกึษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต  

มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจดุเชื่อมตออินเตอรเน็ต
แบบมีสายและไรสาย 4.08 การอบรมดําเนินการทั้ง
ระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

วศ.2.5-1(1) 
วศ.2.5-1(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-14 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ 
อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจัดบรกิารดานอาหารและสนามกีฬา  

คณะฯ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกนักศกึษา 
เพิ่มเติมจากที่มีอยูในระดับมหาวิทยาลัย บรกิารดาน
งานทะเบียนนักศกึษาสามารถทาํไดผานระบบเครือขาย
ที่คณะฯ นอกจากนี้คณะฯเองก็มีระบบสารสนเทศเพื่อ
ใหบริการแกนักศกึษาดวย  

วศ.2.5-4(1) 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ 
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง 
ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ดานระบบประปา 
1. มีระบบน้ําประปาบริการอยางทั่วถึงและมีระบบน้ํา
สํารอง สําหรับเวลาที่ระบบของมหาวิทยาลัยมีปญหา
ไมสามารถจายน้าํได 
ดานระบบไฟฟา 
   มีเครื่องปนไฟขนาด 500 kva 2 เครื่องและขนาด 250 
kva  
1 เครื่องสําหรับระบบไฟฟาสํารอง ในกรณีที่ไฟฟาดับ
กะทันหันหรือมหาวิทยาลัยงดจายกระแสไฟฟา
ชั่วคราว 
ดานระบบกําจัดของเสีย วัตถุมีพษิ 
1. ไดจัดทาํเครื่องยอยขยะไวใชภายในคณะฯ   
2. กําหนดใหมถีงัเก็บขยะเคมี วัตถุมีพิษ แยกตางหาก
จากถังขยะทั่วไป 
3.จัดทาํบอดักไขมนัรองรับน้ําเสียจากรานอาหารรวม 5 
บอ 
ดานระบบปองกันอัคคีภัย 
1. การติดตั้งระบบตรวจจับความรอน ตรวจจับควันไฟ
ระบบแจงเตือน และฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติในตกึวิจัย
ฯ สิรินธร  
2. มีอุปกรณดับเพลิงติดตั้งพรอมใชทุกอาคารในคณะฯ 
3.มีระบบแจงเตือนเพลิงไหม 
ดานการรักษาความปลอดภัย 
1.มีรปภ.อยูรักษาความปลอดภัย 24 ชม.ผลดัละ 3 คน 
2.ติดตั้งกลองวงจรปดคลอบคลมุพื้นที่สําคญัทุกจุด 
3.มีการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
ทุกป 

 
วศ.2.5-5(1) 

 
 
 

วศ.2.5-5(2) 
 
 
 
 
 

วศ.2.5-5(3) 
วศ.2.5-5(4) 

 
วศ.2.5-5(5) 

 
 

วศ.2.5-5(6) 
 
 

วศ.2.5-5(7) 
 
 
 
 

วศ.2.5-5(8) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-15 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ  
2 – 5 ทุกขอไมต่าํกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลประเมินคุณภาพการใหบริการ ในขอ 2 – 5 ไมต่ํา
กวา 3.51 โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ย แตละขอ 4.10, 
3.93, 3.72 และ 3.87 ตามลําดับ 

วศ.2.5-6(1) 
วศ.2.5-6(2) 
วศ.2.5-6(3)  

 7 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มา
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจดับรกิารดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผู รับ
บริการ  

คณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ตางๆ มาวิเคราะห เพื่อจัดหา/พัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพตางๆ อยางตอเนื่อง 

วศ.8.1-1(3) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 7 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 7 5.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.5-1(1) ขอมูลจาํนวนนักศกึษาเต็มเวลาทกุระดับ 
วศ.2.5-1(2) ขอมูลจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบรกิารใหนกัศึกษา 
วศ.2.5-2(1) วีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด 2556 
วศ.2.5-2(2) chat กับ บรรณารักษ 
วศ.2.5-4(1) ระบบสารสนเทศ สําหรับนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.5-5(1) ภาพถายการสํารองน้ําไวใชบริเวณบอพักเก็บน้ําสํารองภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
วศ.2.5-5(2) ภาพถายเครื่องปนไฟฟาสํารองขนาด 500 kva 2 เครื่องและขนาด 250 kva 1 เครื่อง 
วศ.2.5-5(3) ภาพถายเครื่องยอยขยะ 
วศ.2.5-5(4) ภาพถายถังเก็บขยะเคมี วัตถุมีพิษ 
วศ.2.5-5(5) ภาพถายบอดักไขมันบริเวณดานขางทางเขาโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.5-5(6) ภาพถายอุปกรณตรวจจับความรอน ตรวจจับควันไฟ ระบบแจงเตือน และฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมตัิในตึก

วิจัยฯ สิรินธร 
วศ.2.5-5(7) ภาพถายอุปกรณดับเพลิงที่ตดิตั้งในอาคารคณะฯ 
วศ.2.5-5(8) ภาพถายกลองวงจรปด 
วศ.2.5-6(1) ความพึงพอใจภาพรวมของของสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-16 

วศ.2.5-6(2) ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ผานระบบประเมินองคกร   
วศ.2.5-6(3) ผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ปการศกึษา 2556 โดยกอง
อาคารสถานที่รวมกับกองกิจการนักศึกษา 

วศ.8.1-1(3) เอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต :    เปนการดําเนินงานรวมกันทั้งระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-17 

 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

หมายเหต ุ

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศกึษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ
ในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศกึษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ 
วิทยานิพนธ เปนตน  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันทีไ่ด
พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพฒันาวิธีการสอน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสตูร 

มีระบบสารสนเทศประเมินคุณภาพการสอนทุก
รายวิชาทกุหลักสูตร โดยรับฟงจากผูเรียนและมี
กลไกสงเสริมเพือ่พัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ในคณะ 

วศ.2.6-1(1) 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลกัสตูร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาตามทีก่ําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

ดําเนินการในทุกหลักสตูร โดยคณาจารยจดัทํา
เอกสาร มคอ.3 และประมวลรายวิชาแจกนักศกึษา
ในคาบแรก ในสวนของการฝกประสบการณมี
คณะกรรมการอาํนวยการฝกงานและคูมือ 

วศ.2.1-3(2) 

 3 ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 
 

ดําเนินการในทุกหลักสตูรใหมีรายวิชาทีศ่กึษา
ดวยตนเอง เนนวิชาปฏิบัติการ เรียนรูจากการ
ปฏิบัติ ทั้งในและนอกหองเรียน 

วศ.2.6-3(1) 
วศ.2.6-3(2) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

คณะฯ ไดเชิญ และแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ หรือผูมี
ความรูในบางสาขาเปนอาจารยพิเศษของ
หลักสูตร เพื่อสอนในบางรายวิชาของหลักสูตร 

วศ.2.6-4(1) 
วศ.2.6-4(2) 

 5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจดัการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนทํา
วิจัยสถาบันเพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการ
เรียนการสอนในคณะฯ รวมสงเสริมใหมีการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการวิศวศึกษาที่
จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.2.6-5 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวชิา ทุกภาค
การศกึษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยผาน
ระบบเครือขายทกุรายวิชาทุกภาคการศกึษา 
ยกเวนรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาโครงงาน 
รายวิชาวิทยานิพนธที่มีผูสอนหลายคน และที่ไม
มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

วศ.2.6-6(1)  
วศ.2.6-6(2) 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

ดําเนินการกาํกับโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
และกรรมการวิชาการ 

วศ.2.6-7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 6 4.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  
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รายการหลักฐาน 
วศ.2.1-3(2) เอกสารนําสง มคอ 3, 5 และระบบสารสนเทศ  TQF 
วศ.2.6-1(1) ระบบสารสนเทศการประเมินการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรhttps://eval2.eng.psu.ac.th/ 
วศ.2.6-3(1) เอกสารหลกัสตูร มคอ 2 ทุกรายวิชาที่จัดชั่วโมงศกึษาดวยตนเองในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 12 สาขาวิชา http://lms.psu.ac.th/course/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 (เขาไดเฉพาะกรรมการวิชาการคณะฯ) 

วศ.2.6-3(2) รายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กําหนดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 จํานวน 12 สาขาวิชา ใหมีชัว่โมงรายวิชาศกึษาดวยตนเองตอสัปดาห ทุกรายวิชา 

วศ.2.6-4(1) ขอมูลอาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2556 
วศ.2.6-4(2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.6-5 งานวิจัยดานวิศวศกึษาที่ทาํวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
วศ.2.6-6(1) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง “สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย” 
วศ.2.6-6(2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง “สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย 

รายวิชาพื้นฐานกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
วศ.2.6-7 เอกสารนําสงขอมูลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

1.  เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต อยางนอยสําหรับทกุหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกาํหนดการศกึษาของหลักสตูร  

มีแบบสํารวจสถานภาพและภาวการณหางานทาํ
ของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร โดยมีการสาํรวจขอมูลความพึง
พอใจของนายจาง เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาใชใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 
 
 
 

วศ.2.7-1 
วศ.1(1) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการนาํผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจดัการเรียนการสอน การ
วัดผลการศกึษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

ดําเนินการแจงผลสํารวจสถานภาพและภาวะการ
หางานทําของบัณฑิต ตอคณะกรรมการที่ปรกึษา
ฝายกิจการนกัศกึษารับทราบ  เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการในการพัฒนา
บัณฑิตใหมีศักยภาพ 

วศ.2.7-2 

 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  

มีการจัดสรรงบประมาณและโครงการอบรม
ภายใน IHPT ใหนักศึกษานอกชั่วโมงการเรียน 
และมีโครงการพัฒนานักศึกษาเขาสูประชาคม
อาเซียน รวมกับ Universiti Sains Malaysia 
“USM & PSU Engineering Camp 2013” เพื่อเพิ่ม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ใหกับนักศึกษา 

วศ.2.7-3(1) 
วศ.2.7-3(2) 

 4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรอืนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาตหิรือ
นานาชาต ิ 

มีการสนับสนุนทางการเงินใหนักศึกษาไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง และฟรีสําหรบั
การนาํเสนอผลงานทางวิชาการทีท่างคณะฯเปน
เจาภาพ (ตรี โท เอก) ซึ่งจัดขึ้นทุกป เชน การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และทรัพยากร 
(SER)โดยทศิทางการสนับสนุนใหมีการนาํเสนอ
ในระดับนานาชาติมากขึ้น และสนับสนุนการเงิน
ในการนําเสนอผลงานในระดับชาติใหนอยลง 

วศ.2.7-4 

 5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จดัโดยสถาบัน  

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดโดย
ภาควิชาตางๆและคณะวิศวกรรมศาสตร 6 
กิจกรรม คือ                                                            
- คุณธรรม จริยธรรม นักศกึษาชัน้ปที่ 2 โดยมี
นักศกึษาเขารวม 108 คน       
- ฟงธรรมกับหลวงปูมีชัย มีนักศกึษาเขารวม 14 
คน                                      
- การประหยัดพลังงานในอาคาร มีนักศึกษาเขา
รวม 43 คน                          

วศ.2.7-5 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-22 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

- ตักบาตรวันประโยชนของเพื่อมนุษยเปนกิจที่ 1 
มีนักศกึษาเขารวม 26 คน                                        
- วิศวะสรางสรรค ฝนรักสูสังคม มีนักศกึษาเขา
รวม 29 คน                           
- รวมใจปลูกปาชายเลน มีนักศกึษาเขารวม 83 คน 

 7 มีการพัฒนาทักษะนักศกึษาในการจดัทํา
บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพ เผยแพรในวารสารระดับนานาชาต ิ 

มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ระหวางการ
อบรมการสืบคนและการเขียนบทความทาง
วิชาการ การตั้งโจทยวิจัยและการเขียนบทความ
และรายงาน การเขียนโครงราง และทักษะการคดิ
อยางสรางสรรค 

วศ.2.7-7 
วศ.2.7-8 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 6 5.00  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5.00  
 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.7-1 รายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  รุนปการศึกษา 2554 
วศ.2.7-2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการที่ปรกึษาฝายกิจการนักศึกษา เรื่อง รายงานสรุปผลแบบ

สํารวจสถานภาพและภาวะการหางานทําของบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร รุนปการศกึษา 2555 
วศ.2.7-3(1) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง สรุปผลการดําเนิน

โครงการ IHPT ประจําปการศึกษา 2556 
วศ.2.7-3(2) โครงการพัฒนานักศกึษาเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกับ Universiti Sains Malaysia “USM & PSU 

Engineering Camp 2013” 
วศ.2.7-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ 
วศ.2.7-5 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดโดยภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-23 

วศ.2.7-7 กําหนดการอบรมสหกิจศกึษาเกีย่วกับการสืบคน การตั้งโจทยวิจยัและการเขียนบทความและรายงาน 
การเขียนโครงราง และทักษะการคิดอยางสรางสรรค 

วศ.2.7-8 รายชื่อนกัศึกษานําเสนอผลงาน/เขารวมกิจกรรมกับนักศกึษาชาวตางชาติที่จดัในประเทศไทย ระดับ
ปริญญาตรี   

วศ.1(1) รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศกึษา 2555 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-24 

 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
5 ขอ 

 

หมายเหต ุ

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดาํเนินการในระดับ มหาวิทยาลยั 
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมผีูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการ
คัดเลอืกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)  
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ขึ้นไป 
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 
สภา วิชาชีพ) 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรบันักศกึษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลกัษณอักษร  

มีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับ
พฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ตองการสงเสรมิ 

วศ.2.8-1(1) 
วศ.2.8-1(2) 

 2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤตกิรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศกึษาทีต่อง 
การสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน  

- ดําเนินการเผยแพรขอมูลในขอที่ 1 ไปยังบุคลากร
และนักศึกษาทกุภาควิชา ปการศกึษาละ 1 คร้ัง  
- มีการรณรงคและสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัตติวั
ใหอยูในระเบียบวินยั เชน การรณรงคเรื่องการแตง
กายและการทุจรติในการสอบ วินัยจราจร เปนตน 

วศ.2.8-2 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมที่
กําหนด ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ  
 

จัดกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม ของภาควิชาฯ อีกทั้งมี
โครงการในรายวิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร ที่
ดําเนินการโดยภาควิชา 

วศ.2.8-3(1) 
วศ.2.8-3(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-25 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษา
ตามตัว บงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 
3 โดยมผีลการประเมินบรรลุเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้  

มีการจัดกิจกรรมและใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินการหลังเสร็จสิ้น ตามกระบวนการ PDCA 

วศ.2.8-4 

 5 มีนักศกึษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกบันักศกึษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจรยิธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดบัชาต ิ 

ไมมีนักศกึษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคณุธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดบัชาต ิ

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 4 4.00  
 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.8-1(1) ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ.2547 
วศ.2.8-1(2) พฤตกิรรมคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วศ.2.8-2 ไวนิลและโปสเตอร ที่ติดตามทางเดิน ประชาสมัพันธการแตงกาย โทษของการทุจริตการสอบ 
วศ.2.8-3(1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2556  
วศ.2.8-3(2) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจาํปการศึกษา 2556 
วศ.2.8-4 สรุปผลการดาํเนินงานโครงการตางๆ ของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-26 

 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี  1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ
ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมกีจิการของตนเองที่มีรายไดประจาํอยูแลว ผูทีศ่ึกษาตอ 
ในระดับบัณฑิตศกึษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
วิธีการคํานวณ 

100×
มดสํารวจทั้งหตที่ตอบแบบจํานวนบัณฑิ

ป 1 ะภายในบอาชีพอิสรำหรือประกอที่ไดงานทตปริญญาตรีจํานวนบัณฑิ 
 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 

ตาราง EQA_01 ขอมูลการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท-เอก ทุกระดับ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป

   O จํานวนบัณฑิตท้ังหมด          630 631 605 1,866 0 630 631 605 1,866

   O จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   630 596 583 1,809 0 630 596 583 1,809

1)  ผูท่ีไดงานทําภายใน  1 ป 446 436 384 1,266 0 446 436 384 1,266

     - ภาครัฐ 89 11 12 112 0 89 11 12 112

     - ภาคเอกชน 313 371 344 1,028 0 313 371 344 1,028

     - ประกอบอาชพีอิสระ 35 29 24 88 0 35 29 24 88

     - อื่น ๆ 9 25 4 38 0 9 25 4 38

2) ศึกษาตอ 87 75 56 218 0 87 75 56 218

3) วางงาน 97 85 143 325 0 97 85 143 325

4) รอยละการไดงานทําท้ังหมด 82.14 83.69 72.87 79.57 82.14 83.69 72.87 79.57

5) เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/เดือน) 16,157 17,557 17,557 17,064 16,157 17,557 17,557 17,064

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 57 วันท่ีรายงานขอมูล : 23 มิถุนายน 2557

รายการ

รัฐวิสาหกิจ

 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-27 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

90 83.69 4.18  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

85 72.87 3.64  
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2556 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาไดงานทํารอยละ 72.87 จากเปาหมายที่ตั้ง
ไวรอยละ 85 เมื่อเทียบกับปที่แลวและสองปที่ผานมาพบวามีแนวโนมลดลงสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  
 

รายการหลักฐาน 
วศ.1(1) รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศกึษา 2555 
วศ.1(2) ขอมูลโครงการหรือกิจกรรมที่คณะฯ ภาควิชา หลักสูตร จดัขึ้นเพื่อสนับสนุนการไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอสิระเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-28 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที ่2 (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

ทั้งหมดการประเมินตที่ไดรับจํานวนบัณฑิ
ตะเมินบัณฑิดจากการปราคะแนนที่ไผลรวมของค

 

ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
ตาราง EQA_02 ขอมูลผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57

ระดับปริญญาตรี ทกุระดับ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
จํานวนนายจาง/ผูใชบัณฑติ - - - - -

จํานวนนายจางผูใชบัณฑติที่มีที่อยูของนายจางชัดเจน 433 433 113 113 3 1 - 546 - 546

จํานวนนายจาง/ผูใชบัณฑติที่ตอบแบบสอบถาม 107 150 142 399 29 32 46 107 1 4 5 136 183 192 511

ดานความรูความสามารถ 4.08 4.07 3.93 4.03 4.20 4.12 4.08 4.13 4.08 4.33 4.21 4.08 3.97 4.12

1) ความรูเชิงวชิาการทั่วไป 4.02 4.03 3.93 3.99 4.24 4.09 3.99 4.11 4.00 4.50 4.25 4.13 4.04 3.96 4.12
2) ความรูความสามารถในวชิาชีพ 4.06 4.10 3.92 4.03 4.17 4.09 4.10 4.12 4.00 4.13 4.07 4.12 4.10 3.96 4.07
3) ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 4.00 3.95 3.76 3.90 4.21 4.03 3.92 4.05 4.00 4.25 4.13 4.11 3.96 3.81 4.03
4) ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 4.16 4.14 3.99 4.10 4.22 4.2 4.25 4.22 4.00 4.50 4.25 4.19 4.15 4.06 4.19
5) ความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพ 4.05 4.06 3.80 3.97 4.14 4.11 3.96 4.07 4.00 4.38 4.19 4.10 4.07 3.85 4.08
6) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 4.17 4.18 4.17 4.17 4.22 4.19 4.26 4.22 4.50 4.25 4.38 4.20 4.18 4.19 4.26
ดานทกัษะทางปญญา 3.93 4.08 3.98 4.00 4.15 4.12 4.12 4.13 3.50 4.28 3.89 4.08 4.02 4.01

7) ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควา เพิม่เติม และ

แสวงหาความรูใหมเพือ่พฒันางาน

4.04 4.21 4.13 4.13 4.26 4.19 4.27 4.24 4.00 4.38 4.19 4.15 4.20 4.17 4.19

8) ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวชิาชีพกับงานที่

ไดรับมอบหมาย

4.00 4.17 4.07 4.08 4.33 4.25 4.22 4.27 4.00 4.50 4.25 4.17 4.19 4.11 4.20

9) ความสามารถในการตัดสนิใจในการแกปญหาในงานที่

รับผิดชอบ
3.93 3.99 3.88 3.93 4.07 4.00 4.04 4.04 3.50 4.38 3.94 4.00 3.99 3.93 3.97

10) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 3.86 4.01 3.86 3.91 4.02 4.03 4.02 4.02 3.50 4.25 3.88 3.94 4.01 3.90 3.94
11) ความคิด ริเริ่ม สรางสรรค 3.83 4.03 3.96 3.94 4.05 4.13 4.02 4.07 2.50 3.88 3.19 3.94 4.04 3.97 3.73

คุณลักษณะบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-29 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57

ระดับปริญญาตรี ทกุระดับ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.13 4.28 4.15 4.19 4.23 4.22 4.16 4.20 3.75 4.38 4.07 4.26 4.15 4.15

12) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.96 4.14 3.78 3.96 4.09 3.88 3.79 3.92 2.50 4.13 3.32 4.03 4.08 3.79 3.73
13) ความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.07 4.29 4.12 4.16 4.21 4.28 4.16 4.22 4.00 4.38 4.19 4.14 4.29 4.13 4.19
14) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน 4.15 4.35 4.15 4.22 4.10 4.20 4.21 4.17 4.50 4.50 4.50 4.13 4.32 4.17 4.30
15) ความเชื่อม่ันในตนเอง 4.05 4.24 3.93 4.07 4.38 4.13 4.10 4.20 3.00 4.63 3.82 4.22 4.22 3.99 4.03
16) ความมีมนุษยสมัพนัธ 4.20 4.36 4.30 4.29 4.36 4.38 4.27 4.34 3.50 4.25 3.88 4.28 4.36 4.29 4.17
17) ความเปนผูนํา 4.02 4.11 3.91 4.01 4.12 4.03 3.92 4.02 3.00 4.25 3.63 4.07 4.09 3.92 3.89
18) การใหความรวมมือกับเพือ่นรวมงาน 4.25 4.35 4.37 4.32 4.26 4.36 4.28 4.30 4.00 4.50 4.25 4.26 4.35 4.35 4.29
19) การปรับตัวเขากับเพือ่นรวมงาน 4.21 4.32 4.37 4.30 4.34 4.33 4.30 4.32 4.00 4.25 4.13 4.28 4.32 4.35 4.25
20) ความสามารถในการควบคุมอารมณ 4.17 4.24 4.23 4.21 4.16 4.23 4.23 4.21 5.00 4.50 4.75 4.17 4.24 4.23 4.39
21) ความสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสขุ 4.24 4.36 4.32 4.31 4.29 4.34 4.30 4.31 4.00 4.38 4.19 4.27 4.36 4.32 4.27
ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ
4.03 4.04 4.04 4.04 4.20 4.17 4.05 4.14 3.58 4.40 3.99 4.06 4.05 4.06

22) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.19 4.19 4.24 4.21 4.38 4.42 4.46 4.42 3.50 4.50 4.00 4.29 4.23 4.30 4.21
23) ความสามารถในการสือ่สาร (พดู อาน ฟง เขียน) 4.16 4.14 4.14 4.15 4.33 4.3 4.12 4.25 3.50 4.38 3.94 4.25 4.16 4.14 4.11
24) ความสามารถในการวเิคราะห สงัเคราะห 4.00 4.07 4.01 4.03 4.14 4.06 4.00 4.07 4.00 4.38 4.19 4.07 4.07 4.02 4.09
25) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 3.69 3.75 3.71 3.72 3.88 3.88 3.62 3.79 3.50 4.25 3.88 3.79 3.77 3.70 3.80
26) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพือ่การติดตอสือ่สาร 4.13 4.09 4.11 4.11 4.39 4.27 4.10 4.25 3.50 4.50 4.00 4.26 4.12 4.11 4.12
27) ความสามารถในการเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ

และคณติศาสตรอยางเหมาะสม
4.01 4.02 4.05 4.03 4.10 4.09 4.02 4.07 3.50 4.38 3.94 4.03 4.05 4.01

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.29 4.34 4.31 4.31 4.37 4.35 4.31 4.34 3.92 4.27 4.10 4.34 4.31 4.25

28) ความขยัน อดทน อุตสาหะ 4.29 4.35 4.30 4.31 4.38 4.25 4.24 4.29 4.50 4.25 4.38 4.34 4.34 4.29 4.33
29) ความซือ่สตัย สจุริต เสยีสละ 4.33 4.37 4.40 4.37 4.43 4.39 4.36 4.39 3.50 4.38 3.94 4.38 4.37 4.39 4.23
30) ความตรงตอเวลา 4.21 4.29 4.25 4.25 4.24 4.3 4.17 4.24 3.50 4.38 3.94 4.23 4.29 4.23 4.14
31) ความรับผิดชอบ 4.33 4.34 4.32 4.33 4.45 4.36 4.38 4.40 4.00 4.38 4.19 4.39 4.34 4.34 4.31
32) ความเปนระเบียบวนัิยปฏิบัติตามกติกาของสงัคม 4.29 4.33 4.29 4.30 4.33 4.39 4.30 4.34 4.00 4.13 4.07 4.31 4.34 4.29 4.24
33) การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี 4.29 4.34 4.31 4.31 4.40 4.39 4.40 4.40 4.00 4.13 4.07 4.35 4.35 4.33 4.26

ภาพรวมทกุดาน 4.10 4.18 4.08 4.12 4.23 4.20 4.14 4.19 3.77 4.33 4.05 4.17 4.18 4.10 4.12

ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 57 วันที่รายงานขอมูล : 14 พฤษภาคม 2557

คุณลักษณะบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.00 4.18 4.18  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.00 4.10 4.10  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-30 

ผลการดําเนินงาน 
ในป 2556  คาเฉลี่ยการประเมินบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร อยูที่ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกวาเปาหมาย  ทั้งนี้ใน

สวนของบัณฑิตปริญญาตรี  มีพัฒนาการในทุกดานไมแตกตางจากปที่แลว คุณลักษณะบัณฑิตที่ไดรับการประเมินสูงสุดจาก
ผูใชบัณฑิตคือดานคุณธรรมจริยธรรมและรองลงมาคือดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
องคประกอบของดานที่มีพัฒนาการสูงสุดเมื่อเทียบจากปที่ผานมาคือ ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ การใหความรวมมือและการ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน สวนหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดโดยภาควิชาฯ คณะ และ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตลอดปการศึกษา 

สําหรับผลประเมินที่ไดระดับคะแนนต่ําสุดคือทักษะดานความรูความสามารถ โดยเฉพาะในดานความรูเกี่ยวกับงาน
ทั่วไปในหนวยงาน ซึ่งผลรวมในทักษะนี้ได 3.93 ซึ่งใกลเคียงเกณฑ 4.00 อยางไรก็ตามผลประเมินดานความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องได 4.17 สูงกวาเกณฑ ซึ่งสามารถบงชี้ถึงการนําความสามารถดานนี้มาใชเพื่อใหเกิดประโยชน
และนํามาใชในการเรียนรูดานตางๆไดเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อยางไรก็ตามสวนที่ควรสงเสริม เมื่อพิจารณาองคประกอบในแตละ
ดานพบวาองคประกอบดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดคะแนนเพียง 3.71 ทั้งนี้ในปนี้ไดใชการจัดกิจกรรมวิชาการ
นอกหองเรียนเสริมดานภาษาอังกฤษใหนักศึกษา รวมทั้งซึ่งเชื่อวานาจะทําใหทักษะดานนี้ดีขึ้น 

ในสวนของบัณฑิตศึกษาโท-เอกคุณลักษณะบัณฑิตที่ไดรับการประเมินสูงกวาเปาหมาย โดยเฉพาะการประพฤติตน
อยูในศีลธรรมและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการปลูกฝงใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง โดยให
ประโยชนของสวนรวมเปนที่หน่ึง สวนที่ไดรับการประเมินต่ําคือความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเชนกันซึ่งไดเพิ่มโอกาส
ใหนักศึกษาไหมีโอกาสใชความสามารถภาษาอังกฤษในกิจกรรมตางๆของคณะตอไป เชน กิจกรรม การประชุมวิชาการ
นานาชาติ การมีสวนรวมกับนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาฝกงานตามภาควิชาตางๆ และมีโอกาสพัฒนาตัวเองดานภาษาอังกฤษ
โดยการนําโปรแกรม Tell Me More มาใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

 
รายการหลักฐาน 

วศ.2.7-1 รายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  รุนปการศึกษา 2554 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-31 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 3 (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 
 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  

0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตพิีมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคณุภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 

 

อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาตแิหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ หมายถงึนบัรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-32 

 
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรบัทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่
ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ไมนับ abstract 
2. ไมนับการเผยแพรผลงานทั้งเลมบน web site 
3. ไมนับการแจกเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธโดยสงไปยังหองสมุดอ่ืนนอกสถาบัน 
4. นับตามปที่ไดรบัการตีพิมพเทานั้น (ปปฏิทิน) 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด
100

 
 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 

 
ตาราง EQA_03d จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 จําแนกตามกลุม 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงาน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/บัณฑิต ป.โท 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ป.โท ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556
2554 2555 2556 3 ป กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา 10 8 11 29 1 3 6 1 4 5 3 3 3 2

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 7 9 7 23 1 1 2 5 2 1

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 13 11 19 43 1 1 3 8 3 1 23 2 1

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 30 22 24 76 1 9 3 1 2 9 2 2 9

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 28 11 17 56 1 16 4 16 4 1 7 3

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรฯ 10 18 10 38 3 2 2 4 12 6 1 5 2

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร 9 12 9 30 2 9 1 4 10 2 4 1

8. หลักสตูร MIT 61 64 58 183 5 1 1 11 4 5

รวม 168 155 155 478 7 22 37 16 1 31 64 18 37 31 9
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 30 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา

 
 
* กลุม 1 คาน้ําหนัก = 0.25 , กลุม 2 คาน้ําหนัก = 0.50 , กลุม 3 คาน้ําหนัก = 0.75 , กลุม 4 คาน้ําหนัก = 1.00 
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ตาราง EQA_03 ระดับคุณภาพผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงาน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/บัณฑิต ป.โท 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ป.โท ระดับคุณภาพผลงาน รอยละระดับคุณภาพ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา 10 8 11 29 7.25 8.75 5.75 21.75 72.50 109.38 52.27 75.00 5.00

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 7 9 7 23 1.25 4.75 1.75 7.75 17.86 52.78 25.00 33.70 5.00

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 13 11 19 43 4.25 7.25 14 25.5 32.69 65.91 73.68 59.30 5.00

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 30 22 24 76 8 9.75 7.75 25.5 26.67 44.32 32.29 33.55 5.00

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 28 11 17 56 16.25 16 8.75 41 58.04 145.45 51.47 73.21 5.00

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรฯ 10 18 10 38 7.25 15 6.25 28.5 72.50 83.33 62.50 75.00 5.00

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 9 12 9 30 8.75 11.5 4 24.25 97.22 95.83 44.44 80.83 5.00

8. หลักสูตร MIT 61 64 58 183 3.5 8.75 2.5 14.75 5.74 13.67 4.31 8.06 0.86

รวม 168 155 155 478 56.5 81.75 50.75 189 33.63 52.74 32.74 39.54 5.00
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 30 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา
คะแนน

ป 2556

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

40 58.88 5.00  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

40 32.74 5.00  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย เพื่อผลักดันใหมีการนําเสนอผลงานระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ไดมีการดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพของ

ผลงานตีพิมพโดยใหนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับทุนตางๆของคณะ ตองตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือวารสารใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  สนับสนุนใหมีคลินิกบทความวิชาการโดยมีผูเชี่ยวชาญทางภาษาชวยดูแลปรับแก ใหคําปรึกษาใหกับ
นักศึกษาที่ตองการเขียนบทความเปนภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ สวนหลักสูตรแผน ข. ไดมีการสนับสนุน
คาใชจายในการไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

รายการหลักฐาน 
วศ.3-1 รายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วศ.3-2 รายละเอียดผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ตาราง EQA_03(2) และตาราง EQA_03(3) ในไฟลขอมลูสนับสนุนผลการดําเนนิงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี  4 (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด 
อันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจดัอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน Subject 
Category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจดัอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน Subject 
Category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

  การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตพิีมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคณุภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 

 

อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาตแิหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
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การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ หมายถงึนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรบัทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่
ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ นับตามปที่ไดรบัการตีพิมพเทานั้น (ปปฏิทิน) 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีคํานวณ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
100

 
 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
 

ตาราง EQA_04d จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 จําแนกตามกลุม 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงาน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/บัณฑิต ป.เอก 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ป.เอก ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556
2554 2555 2556 3 ป กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 1 3 2 6 3 1 1 3 1 2

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 3 1 6 1 3 1

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3 1 4 1 1 3 2 2

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 1 1 1

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 4 4 4 12 6 5 4 6 1 1 1

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 2 3 5 10 1 1 7 1 4

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1 4 5 1 4 1 1 2

8. หลักสูตร MIT

รวม 9 19 16 44 16 1 8 11 24 6 1 13
ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 57 วันท่ีรายงานขอมูล : 30 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา

 
 
* กลุม 1 คาน้ําหนัก = 0.25 , กลุม 2 คาน้ําหนัก = 0.50 , กลุม 3 คาน้ําหนัก = 0.75 , กลุม 4 คาน้ําหนัก = 1.00 
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ตาราง EQA_04 ระดับคุณภาพผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงาน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/บัณฑิต ป.เอก 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ป.เอก ระดับคุณภาพผลงาน รอยละระดับคุณภาพ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 1 3 2 6 1.75 3.25 2.25 7.25 175.00 108.33 112.50 120.83 5.00

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 3 1 6 1 3 1 5 50.00 100.00 100.00 83.33 5.00

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3 1 4 1.25 3 2.5 6.75 100.00 250.00 168.75 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 1.25 1 2.25 50.00 112.50 5.00

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 4 4 4 12 6.5 7 1.75 15.25 162.50 175.00 43.75 127.08 4.38

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 2 3 5 10 0.25 7.25 4.25 11.75 12.50 241.67 85.00 117.50 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1 4 2 2 2.25 6.25 66.67 225.00 156.25 5.00

8. หลักสูตร MIT

รวม 9 19 16 44 12.75 26.75 15 54.5 141.67 140.79 93.75 123.86 5.00
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 30 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา
คะแนน

ป 2556

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

75 111.90 5.00  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

75 93.75 5.00  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมายนักศึกษาที่ไดรับทุนตาง ๆ ของคณะ ตองตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือวารสารในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  สนับสนุนใหมีคลินิกบทความวิชาการโดยมีผูเชี่ยวชาญทางภาษาชวยดูแลปรับแก ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่
ตองการเขียนบทความเปนภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ เนื่องจากเปาหมายเดิมที่กําหนดไวกอนเริ่มป
การศึกษา 2553 กําหนดจากฐานของจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพร 1 ผลงานตอผูสําเร็จการศึกษา 1 คน ขณะที่เกณฑประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ชวงป 2554 – 2558 มีการเพิ่มระดับคุณภาพผลงาน นอกจากนี้ เงื่อนไขขั้นต่ําของการ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปจจุบัน คือมีผลงานเผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติตีพิมพในวารสาร
เทานั้น และไดมีการสงเสริมใหมีการตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลมากขึ้น 

รายการหลักฐาน 
วศ.4-1 รายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วศ.4-2 รายละเอียดผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ตาราง EQA_04(2) และตาราง EQA_04(3) ในไฟลขอมลูสนับสนุนผลการดําเนนิงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/55_55/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-37 

 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการพิจารณา 
            กําหนดคาน้ําหนักระดับคณุภาพอาจารย ดงันี้ 

วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 

ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
ตาราง EQA_14 ดัชนีคุณภาพอาจารย ปการศึกษา 2554-2556 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 
ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล : 1 ม.ิย. 54 - 31 พ.ค. 57

ดัชนคีุณภาพอาจารย

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 4.23 4.52 4.73 4.49 3.94
2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 4.75 5.03 5.34 5.03 4.45
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 24 24 72 5.71 5.75 5.88 5.78 4.90
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 4.09 4.05 4.27 4.14 3.56
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 16 16 15 47 5.88 6.13 6.53 6.17 5.00
6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 5.26 5.14 4.94 5.10 4.11
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 3.86 3.98 3.98 3.94 3.31
8. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 5.00 5.00 6.00 5.33 5.00

รวม 177 174 176.5 527.5 4.65 4.78 4.92 4.78 4.10
ขอมูล ณ วันที ่31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 21 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา
จํานวนอาจารยอยูปฏบิัติงานและลาศกึษาตอ คะแนน

ป 2556

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคณุภาพอาจารยประจํา

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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รายละเอียดตาํแหนงวิชาการ คณุวุฒิ และระดับคุณภาพอาจารยประจํา อยูในตาราง EQA_14(2) ในไฟลขอมูลผล
การดาํเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 
รายละเอียดทั้งหมดของอาจารยประจํา อยูในตาราง “ขอมูลของอาจารย” ในไฟลขอมูลพ้ืนฐานดานทรัพยากร
สนับสนุนการดาํเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/SupportData/8_Resources.xls 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.70 4.78 3.98  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.70 4.92 4.10  

ผลการดําเนินงาน 

ผลการพัฒนาอาจารยสําหรับป 2556 อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตรมีระดับคุณภาพตามคุณวุฒิและตําแหนง
วิชาการเฉลี่ย 4.92 สูงกวาเปาหมาย 4.70 อยางไรก็ตามการเพิ่มระดับคุณภาพใหมีคาถึงระดับ 6 ตามเกณฑการประกัน
คุณภาพภายนอก ยังมีขอจํากัดอยู 
 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.2-1 ขอมูลอาจารยประจําทุกระดับ ชวงปการศกึษา 2554-2556 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/2-39 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีองคประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เขมแข็งทั้งระบบ  มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาศัยระบบ

ทํางาน  ซึ่งในระดับชั้นของภาควิชามีกรรมการบริหารหลักสูตร ลําดับชั้นถัดขึ้นมาคือคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะที่เปนกรรมการสูงสุดของคณะฯ นอกจากนี้มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
ติดตามการทํางาน และระบบประชุมตางๆ ทําใหรับทราบขอมูลไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข
ใหดีขึ้นไดอยางเปนปจจุบัน นอกจากนี้บุคลากรดานสายวิชาการมีความเขมแข็ง มีการผสมผสานทั้งอาจารยที่มี
ประสบการณและอาจารยรุนใหม   มีการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนดังตัวอยางในรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทําใหสามารถพัฒนานักศึกษาใหเปนคนเกง คนดี มีจรรยาบรรณ และมีทัศนคติที่ดีตอตนเองและสังคม ดังเห็นได
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตประเมินสูงสุดในดานคุณธรรมจริยธรรมและรองลงมาคือดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

อีกหนึ่งแนวทางสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งดานวิชาการ และดานการเรียนการสอน เพื่อให
สามารถถายทอดความรูใหนักศึกษาเขาใจในศาสตรนั้นไดอยางถองแท  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

การพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษเปนจุดที่ผูใชบัณฑิตไดชี้ใหเห็นมาอยางตอเนื่องหลายป โดยการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสามารถเกิดขึ้นไดนั้น ตองเกิดจากความตองการหรือสนใจของนักศึกษาเอง และตองมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องดังนั้น คณะฯ จึงมีแผนในการสรางบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียน (ในคณะฯ) ที่กระตุนใหนักศึกษา
เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ แนวทางปจจุบันที่ทําทั้งดานวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา โดยใหนักศึกษาตื่นตัว 
ตระหนักรู และกระตุนความตองการในการพัฒนาตนเอง  และเตรียมกลไกในการสงเสริมดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษาโดย
จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแบบตอเนื่อง และมีการนําโปรแกรม Tell me more เขามาใชในการเรียนการ
สอนอีกหนึ่งชองทาง นอกจากนี้ มีการสอดแทรกสื่อหรือเอกสารการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอนโดยใชภาษาไทย
และเพิ่มสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ ที่เปนภาษาอังกฤษ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 ไมมี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ   
7 ขอ 

 

หมายเหต ุ ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศกึษา  

- มีหองสําหรับบริการนักศึกษาโดยเฉพาะ พรอมการ
ใหบริการแกนักศกึษาทั้งดานวิชาการและดานการ
แนะแนวการใชชีวิต 
- มีการใหบริการตอบคําถามตอนักศกึษาผานชองทาง 
Social Network facebook ของหนวยทะเบียนฯโดยใช
ชื่อ  Rado Tabian 
- มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศกึษา 

วศ.3.1-1(1) 
วศ.3.1-1(2) 
วศ.3.1-1(3) 

 2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา  

- แจงขอมูลผานบอรดประชาสัมพันธที่กลุมงาน
สนับสนุนวิชาการและกิจการนกัศึกษา  ตึกบรรยาย
กลาง และภาควชิา   มีการประชาสัมพันธผานเว็บของ
คณะฯ และผานเครือขายสังคมออนไลน 
- จัดทําคูมือนักศกึษา และเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการลงทะเบียน การยื่นคํารอง เชน เอกสารตาราง
เทียบโอน/เทียบเทารายวิชา และแนวปฏบิัติตาง ๆ 
รวมทั้งในเรื่องการฝกงาน 

วศ.3.1-2(1)  
วศ.3.1-2(2) 
วศ.3.1-2(3) 
วศ.3.1-2(4) 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศกึษา  

มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาดานวิชาการ
และวิชาชีพ ผานโครงการตางๆ กลาวคือ  
- โครงการปจฉมินิเทศปการศกึษา 2556 ที่ดําเนินการ
โดยทั้งภาควิชาและคณะฯ  มีนักศกึษาเขารวม 284 คน 
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดบัปริญญาตรี 

วศ.3.1-3(1) 
วศ.3.1-3(2) 
วศ.3.1-3(3) 
วศ.3.1-3(4) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และทรัพยากร 
(SER) 
- โครงการตลาดนัดงานดานวิศวกรรม (Engineering 
Job Fair) ประจําป 2556 
- โครงการประชมุวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําป 
2557 ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) 
“SER 2014”  
- โครงการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศกึษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2556 “Prepare  
to be a Professional Engineer” 
- การจัดประชุมรายงานสรุปผลการฝกงาน
ขอเสนอแนะจากนักศกึษาและผูประกอบการ 

 4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษยเกา  

- มีฐานขอมูลขอสอบ กว. เพื่อใหศิษยเกาไดพัฒนา
ความรูและความพรอมในการสอบ กว. 
- มี Web Site แนะแนวการประกอบอาชีพ 
- มีการแจงขอมลูการรับสมัครงานของบริษัทของศิษย
เกาของคณะฯ ไปยังเครือขายศิษยเกา 
- มีฐานขอมูลศิษยเกาที่ทันสมัยสาํหรับการ
ติดตอสื่อสารเพือ่การบริการขอมูลขาวสารถึงศษิยเกา 

วศ.3.1-4(1) 
วศ.3.1-4(2) 
วศ.3.1-4(3) 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา  

คณะฯ  เปนเจาภาพรวมกับ University Of Novi Sad   
จัดประชุมวิชาการ โดยมศีิษยเกาเขารวมการประชุม
ใน Section การประชุมที่เกี่ยวของกับดานวิศวกรรม
โยธา เพื่อพัฒนาความรู 

วศ.3.1-5 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใน
ขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  

- ผลการประเมนิรวมในขอ 1-3  ไดคะแนนระดับด ี
- ผลการประเมนิ โครงการประชุมวิชาการระดบั
ปริญญาตรี ประจําป 2557 ทางดานวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร ทรัพยากร (Science, Engineering 
and Resources) “SER 2014” วันที่ 8 กุมภาพันธ 2557 

วศ.3.1-6(1) 
วศ.3.1-6(2) 

 7 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจดั 
บริการที่สนองความตองการของนักศกึษา  

- มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการ ของนักศึกษา มาปรับปรุงการใหบรกิาร 

วศ.3.1-7 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-3 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  
 

รายการหลักฐาน 
วศ.3.1-1(1) facebook กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. 
วศ.3.1-1(2) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 075/2556 เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2556  
วศ.3.1-1(3) facebook หนวยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 
วศ.3.1-2(1) เว็บไซดการใหบริการขาวสารแกนักศกึษา  
วศ.3.1-2(2) เว็บไซดการใหบริการขาวสารแกนักศกึษาโดยกลุมงานสนับสนนุวิชาการผานชอง facebook.com  
วศ.3.1-2(3) เว็บไซตหนวยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 
วศ.3.1-2(4) เว็บไซตฝกงาน 
วศ.3.1-3(1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศกึษา 2556 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และคณะฯ 
วศ.3.1-3(2) โครงการประชมุวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําป 2557 ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร

ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) “SER 2014” วันที่ 8 กุมภาพันธ 2557 
วศ.3.1-3(3) โครงการตลาดนดังานดานวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจําป 2556 
วศ.3.1-3(4) โครงการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2556 “Prepare 

to be a Professional Engineer” 
วศ.3.1-3(5) รายงานสรุปผลการดาํเนินงานการฝกงานภาคฤดูรอน ประจําปการศกึษา 2556 
วศ.3.1-4(1) เว็บไซดการแนะแนวอาชีพแกนักศกึษา 
วศ.3.1-4(2) เว็บไซดศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.3.1-4(3) ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 
วศ.3.1-5 เอกสารเชิญเขารวมประชุมวิชาการ   6th PSU-UNS International Conference on Engineering and 

Technology ICET 2013 
วศ.3.1-6(1) สรุปการประเมินผลการดาํเนินการกิจกรรมโครงการตางๆ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-4 

วศ.3.1-6(2) รายงานสรุปผลการจดัประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร 
ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) “SER 2014” 

วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกจิกรรมนักศกึษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-5 

 

องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ   
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

 1 สถาบันจัดทาํแผนการจดักจิกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ   ทุกดาน  

- หนวยกิจการนกัศึกษา สโมสรนักศกึษา และชมุนุมตางๆ 
ในคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรวมกันจัดทาํแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

วศ.3.1-7 

 2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศกึษาแกนกัศกึษา  

- มีการอบรมใหความรูแก สโมสรนักศึกษา และประธาน
ชุมนุมตางๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร  
- การอบรมเกี่ยวกับ PDCA และ โครงการอบรม 
Systematic Thinking ใหกับสโมสรนักศึกษา และแกนนํา
กิจกรรมนักศกึษา จํานวน 46 คน  

วศ.3.1-7 

 3 มีการสงเสริมใหนักศกึษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกจิกรรมที่ดาํเนินการโดยนักศกึษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดบั
ปริญญาตรี และอยางนอย       2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศกึษา 
จากกิจกรรมตอไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสขุภาพ 
- กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษา

คณะวิศวกรรมศาสตรสงเสริมใหนักศกึษานําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชในการจัดกจิกรรมที่ดาํเนินการ
โดยนักศกึษา 5 ประเภท เชน  
- โครงการปจฉมินิเทศปการศกึษา 2556 ที่ดําเนินการโดย
ทั้งภาควิชาและคณะฯ   
- พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 
2556 
-โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ประจําปการศกึษา 
2556 
- โครงการคายหลอวเกียร ครั้งที่1 ประจําปการศกึษา 2556 
- โครงการอบรม Systematic Thinking  

วศ.2.8-3(1) 
วศ.3.1-7 

วศ.3.1-3(1) 
วศ.3.2-3(1) 
วศ.3.2-3(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-6 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน 

สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- โครงการสัมมนานักกิจกรรมประจําป 2556 

 4 มีการสนับสนุนใหนักศกึษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวาง สถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน  

- ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษารวมประชุมใหญสมัชชา
สามัญ  สหพันธนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย  ทุก 2 เดือน  
- มีการจัดกีฬาเชือ่มความสัมพันธ ม.อ.-มทร.ศรีวิชัย 
สงขลา  

วศ.3.2-4 

 5 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

- มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ผานโครงการสัมมนากิจกรรม
นักศกึษา  

วศ.3.1-7 

 6 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา  

- มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจดักจิกรรม
พัฒนานักศึกษา ไปปรับปรุงแผนและการปฏิบัติในป
การศึกษา 2557 

วศ.3.1-7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 6 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5.00  
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-7 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.8-3(1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2556 
วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกจิกรรมนักศกึษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
วศ.3.1-3(1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศกึษา 2556 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และคณะฯ 
วศ.3.2-3(1) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556 
วศ.3.2-3(2) โครงการคายหลอวเกียร ครั้งที่ 2 
วศ.3.2-4 การเขารวมประชุมโครงการประชุมสมัชชาสามญั ประจําปการศกึษา 2556 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/3-8 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร สนับสนุนการจดัโครงการตางๆ เพื่อเสริมสรางการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

แกนักศกึษา  ใหนักศกึษามีความพรอมทั้งทางดานวิชาการและดานจิตใจผานหลากหลายกิจกรรมในโครงการตางๆ โดยกําหนด
ทิศทางการพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 1.ดานวิชาชพี 2.ดานดนตรี 3.ดานกีฬา 4.ดานจิตสาธารณะ  5.คุณคาแหงชีวิต 
เพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตของนักศกึษา 

คณะฯ มีระบบและกลไกการใหคําปรกึษา โดยจัดใหมีทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ บรกิารให
คําปรึกษาดานวิชาการ การลงทะเบียน และการใชชีวิตขณะกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลา
นครินทร 

คณะฯ มีระบบไอทีรองรับกับบริการดานขอมูลขาวสาร พรอมการจดัเก็บในระบบฐานขอมูลและการจดัเก็บขอมูลที่
เปนประโยชนใหนักศกึษาอยางเปนระบบพรอมรองรับการเขาถงึขอมูลไดตลอดเวลา ซึ่งมีการจดัการระบบอยางตอเนื่อง 

คณะฯ จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเปนประจําทุกปการศกึษา มกีารวางแผนการจดักิจกรรมในภาพรวม โดย
มีสโมสรนักศกึษา และทุกชุมนุมในคณะฯ เขารวมในการวางแผนรวมกัน และนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนา 

คณะฯ สงเสริมการทาํกจิกรรมของนักศกึษาดานการพัฒนานักศกึษา ดานคณุภาพ และประสิทธิภาพการดําเนิน
กิจกรรม อีกทั้งมีการสนับสนุนใหนักศกึษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหวางสถาบัน 

มีระบบการติดตามและการประเมินผลของทกุกิจกรรมที่ไดจัดขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะหผลการดําเนินการ นําไปสูการ
ปรับปรุงกิจกรรมและพัฒนานักศกึษาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาตางๆ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

มีนักศกึษาสวนนอยที่ไดใชบริการรับคาํปรึกษาดานการเรียนและดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจจะมีเหตุผล
ของนักศกึษาแตกตางกันไป ดังนั้น คณะฯ ควรเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารกับนักศกึษา  เพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับบรกิาร อัน
จะนําไปสูการแกไขและปรับปรงุการเรียนการใชชีวิตของนักศกึษาไดดียิ่งขึ้น 

การทาํกจิกรรมยงัขาดความรวมมือ และยังไมทั่วถึง เนื่องจากนักศึกษาที่มาทาํกจิกรรม เปนเพียงนักศึกษาที่สนใจ ซึ่ง
ยังไมมากเทาที่ควร จึงตองมีการสงเสริม รณรงค และประชาสัมพนัธ ใหมากขึ้น 

มีแนวคิดในการใหนักศกึษาจดักจิกรรม บนพื้นฐานการตั้งงบประมาณสมดุล (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

สิ่งที่เปนจุดแข็ง คณะฯ มีนโยบายใหมีการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง พรอมกับการสงเสริมใหจุดแข็งเหลานั้นดยีิ่งขึ้น 
เชน การจัดสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาเพื่อวางแผนประจาํป การจดัดอบรมใหนักศกึษารูจักคิดอยางเปนระบบ (Systematic 
Thinking) เปนตน โดยหนวยกิจการนกัศึกษา มีการติดตามความกาวหนาของแผนกิจกรรมที่ยังไมดําเนินการ และสรางขอตกลง
รวมกัน เชน การเปดบัญชีสโมสรนักศึกษา ในนามคณะวิศวกรรมศาสตร การตั้งงบประมาณสมดลุ ของโครงการ ตลอดจนการ
เบิกจายเงินใหแกนักศกึษาเปนงวด เพื่อสรางวินัยทางดานการเงนิ  

ไดมีการจดัตั้งชองทางการสื่อสารระหวางหนวยกิจการนักศกึษากับนักศกึษา ผานทาง Social Network เพื่อความทั่วถึง 
ความสะดวก และรวดเร็ว ของขอมูลขาวสารที่ตองการสื่อสารระหวางกัน 



 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 4 การวิจัย
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

  

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

  
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

-มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางงานวิจัยของ
คณะฯ และภาควิชา 
-มีการสงเสริมและสนับสนุนทุนเครือขายวิจัยของ
คณะฯ 
-มี ก า รสนับสนุนทุน วิ จั ย ภ า ย ในคณะฯ  และ 
การสนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัย 
-มีการสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา 
-การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
เพื่อไปนํา เสนอผลงานวิชาการทั้ งภายในและ
ตางประเทศ 
-การสรางแรงจูงใจใหแกคณาจารยและนักศึกษา   
โดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการ และกระตุน 
สงเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 
สังคม  และเชิงพาณิชย  โดยจัดตั้ งคลินิก เขียน
บทความวารสารนานาชาติ  จัดตั้งคลินิกนวัตกรรรม 
และจัดตั้งศูนยบริการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
-การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

วศ.4.1-1(1),วศ.4.1-1(2), 
วศ.4.1-1(3), วศ.4.1-1(4),
วศ.4.1-1(5),วศ.4.1-1(6), 
วศ.4.1-1(7),วศ.4.1-1(8), 
วศ.4.1-1(9),วศ.4.1-1(10),
วศ.4.1-1(11),วศ.4.1-1(12),
วศ.4.1-1(13),วศ.4.1-1(14), 
วศ.4.1-1(15),วศ.4.1-1(16), 
วศ.4.1-1(17),วศ.4.1-1(18),
วศ.4.1-1(19),วศ.4.1-1(20)
วศ.4.1-1(21),วศ.4.1-1(22), 
วศ.4.1-1(23),วศ.4.1-1(24), 
วศ.4.1-1(25),วศ.4.1-1(26), 

วศ.4.1-1(27) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

-ระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 
-การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

 2 มีการบรูณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจดัการเรียน
การสอน  

มีการส ง เสริมและสนับสนุนทุนวิจัยประเภท
โครงงานของนักศึ กษา   ประ เภท วิศวศึ กษา
วิศวกรรมศาสตร และประเภทวิจัยสถาบัน เพื่อสราง
องคความรู สรางผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชกับ
การเรียนการสอนของคณะฯ โดยจะตองมีอาจารยที่
ปรึกษาโครงการวจิัย 

วศ.4.1-1(7),วศ.4.1-1(8), 
วศ.4.1-1(9),วศ.4.1-1(10) 

 3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณ การ
วิจัยแกอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา  

-มีการสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนพัฒนานักวิจัย
ใหมสําหรับสายวิชาการ  และประเภททุนวิจัย
สถาบันสําหรับสายสนับสนุนของคณะฯ ใหสามารถ
ทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ และพัฒนาเปนนักวิจัยที่
เขมแข็งตอไปในอนาคต 
-มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนาดานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางตอเนื่องใหกับอาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษาของคณะฯ 
-มีการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยใหกับ
อาจารย นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ ผานทาง
ระบบ E-mail, หนาเว็บไซตวิจัยของคณะวิศวฯ  
โดยใชจรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
ของสภาวิจัยแหงชาติ 

วศ.4.1-1(4),วศ.4.1-1(5), 
วศ.4.1-1(6), วศ.4.1-1(7),
วศ.4.1-1(8),วศ.4.1-1(9), 
วศ.4.1-1(10), วศ.4.1-3(1) 

 4 มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

-คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย
คณะฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับดานวิจัยและดานบัณฑิตศึกษา โดยมี
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการ
ดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกที่กําหนด 
เชน  การสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัย  การ
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ   ก า ร ใ ห
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การสนับสนุนให 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพื่อไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ  การสราง

วศ.4.1-1(2), วศ.4.1-1(3), 
วศ.4.1-1(4),วศ.4.1-1(5), 
วศ.4.1-1(6), วศ.4.1-1(7),
วศ.4.1-1(8),วศ.4.1-1(9), 
วศ.4.1-1(10),วศ.4.1-1(11),
วศ.4.1-1(12),วศ.4.1-1(13),
วศ.4.1-1(14),วศ.4.1-1(15),
วศ.4.1-1(16),วศ.4.1-1(17),
วศ.4.1-1(18),วศ.4.1-1(19),
วศ.4.1-1(20),วศ.4.1-1(21),
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแก 
คณาจารย นักศึกษาและการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม 

วศ.4.1-1(22) 

  5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตาม        
อัตลกัษณของสถาบัน อยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจดัประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

-มีการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของเครือขาย
วิจัยคณะฯ (สาขาความเปนเลิศ สถานวิจัย หนวยวิจัย 
และทีมวิจัย)  
-การสร าง เครือข ายวิจัยร วมกับคณะอื่นๆ  ใน
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนทั้งงบประมาณ และ
บุคลากรเขารวมในการจัดตั้งเครือขายวิจัยในระดับ
มหาวิทยาลัย  ที่สังกัดคณะอื่นๆ โดยดําเนินการ 
อยางตอเนื่อง 
-มีหนวยวิจัยและนวัตกรรมคณะฯ เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนดานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ 
-มี เว็บไซต วิจัยของคณะฯ  research.eng.psu.ac.th  
เพื่อรวบรวมและเผยแพรแหลงขอมูลดานวิจัยของ
คณะฯ 
-มีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 
-มีการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานวิจัย ชิ้นงาน 
งานนวัตกรรม ของภาควิชาและเครือขายวิจัยคณะฯ 
ในงานสัปดาหวิชาการ และอื่นๆ  
 

วศ.4.1-1(24), วศ.4.1-5(1), 
วศ.4.1-5(2), วศ.4.1-5(3) 

 6 มีการตดิตามและประเมินผล
การสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 
อยางครบถวนทุกประเด็น  

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการในขอ 4 
และขอ 5 ตามหลักฐานการประเมินผลการ
ส นั บ ส นุ น พั น ธ กิ จ ด า น ก า ร วิ จั ย  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 

วศ.4.1-6 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 7 มีการนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรอืงานสราง 
สรรคของสถาบัน  

-นําผลการประเมินไปปรับปรุง โดยผูบริหารคณะฯ 
ไดหารือกับผูบริหารมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงใน
สวนการอนุมัติเบิกจายเงินวิจัยที่ลาชา  

วศ.4.1-7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  

 
รายการหลักฐาน 

วศ.4.1-1(1) การกําหนดเปาหมายและทศิทางงานวิจัยของคณะฯ และภาควิชา 
วศ.4.1-1(2) ประกาศคณะฯ เร่ือง การรวมทุนสนับสนุนการวิจัย ระหวางคณะฯ กับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(3) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนพัฒนาทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(4) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย  ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(5) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยแบบมุงเปา  ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(6) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทการสรางและการพัฒนานวัตกรรม  

ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(7) ประกาศคณะฯ  เร่ือง ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(8) ประกาศคณะฯ  เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการของนักศึกษา  ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(9) ประกาศคณะฯ  เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิศวศกึษา  ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(10) ประกาศคณะฯ  เร่ืองทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(11) ประกาศคณะฯ เร่ืองทุนสรางสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่สามารถขยายสูเชิงพาณิชยได  

ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(12) ประกาศคณะฯ เร่ือง เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑและสื่อการสอน 

ปงบประมาณ 2556 
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วศ.4.1-1(13) ประกาศคณะฯ เร่ืองแนวทางบริหารคาดาํเนินการวิจัยจากแหลงทุนงบประมาณแผนดินและแหลงทุน
ภายนอก (ฉบับปรับปรุง) 

วศ.4.1-1(14) ประกาศคณะฯ เร่ือง “ทุนเกียรตบิัตรบัณฑิตศกึษา” 
วศ.4.1-1(15) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนศิษยกนกุฏิ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.4.1-1(16) ประกาศคณะฯ เร่ือง “ทุนบัณฑิตศกึษาวศิวกรรมศาสตร” 
วศ.4.1-1(17) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนการศกึษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ป 
วศ.4.1-1(18) ประกาศคณะฯ เร่ือง การใหเงินรางวัลสําหรับวิทยานิพนธดีเดน 
วศ.4.1-1(19) ประกาศคณะฯ เร่ือง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ

ภายในประเทศและตางประเทศ 
วศ.4.1-1(20) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนบุคลาการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  

จากเงินรายไดคณะวิศวฯ 
วศ.4.1-1(21) ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(22) แนวปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการ เพื่อนําลงตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(23) เอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิจัย : ขอความอนุเคราะหขอมูลนักวิจัยเพื่อรับเกียรติบตัรในงาน 

“วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 7  ประจําป 2556 
วศ.4.1-1(24) ขั้นตอนการจัดทาํโครงการวิจัยออนไลน สําหรับนักวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร และการกรอกขอมูลผานระบบสารสนเทศดานการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร  
วศ.4.1-1(25) บันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ บริษัทดีไซนเกทเวย จํากัด 
วศ.4.1-1(26) บันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ สมาคมสมองกลฝงตัวไทย – บริษัท 

Design Gateway 
วศ.4.1-1(27) บันทึกความรวมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลติภณัฑและนวัตกรรม  (MOU) ระหวาง  

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา จาํกดั โดยมีสภาอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เปนสักขีพยาน 

วศ.4.1-3(1) จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  โดยใชของสภาวิจัยแหงชาต ิ
วศ.4.1-5(1) การสรางเครือขายวิจัยรวมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยสนบัสนุนทั้งงบประมาณ และบุคลากรเขา

รวมในการจัดตั้งเครือขายวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย ที่สังกัดคณะอื่นๆ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 
วศ.4.1-5(2) ภาระงานของหนวยบริหารงานวิจัย  นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.4.1-5(3) เว็บไซตหนวยบริหารงานวิจัย  นวัตกรรม และทรพัยสินทางปญญา 
วศ.4.1-6 การประเมินและผลการประเมินสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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วศ.4.1-7 การปรับปรุงระบบการอนุมตัิเบิกจายเงินทุนวิจัยลาชาของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอแนะของนักวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร ในการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

1.  เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ  
2 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ  
3 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการครบ  
5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม วิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิและมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการต ีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

- มีการสนับสนุนการตรวจแกไขภาษาอังกฤษของ
ตนฉบับบทความที่จะสงตีพิมพในวารสาร (Publication 
Clinic) โดยมีผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษประจําศูนย เพื่อ
ชวยตรวจแกตนฉบับบทความวิจัย ใหอาจารยและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- มีการใหรางวัลผลงานทางวิชาการ และการจัด 
ตั้งคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ  คณะวิศวฯ 
- มีการเผยแพรผลงานวิจัยเดน หรือไดรับรางวัลตางๆ  
ผาน web-site ของคณะฯ ผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึง
ได 
 
 

วศ.4.1-1(21), 
วศ.4.1-1(22), 
วศ.4.2-1 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรู
ที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

- มีการคัดเลือก ผลงานเดนดานวิจัย ผลงานเดนดาน
สิ่งประดิษฐ การคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานวิจัย และ 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยประเภทตางๆ ที่สมควร
ไดรับการเผยแพรและเชิดชูเกียรติในวันนักวิจัย เปนตน 
- มีเว็บไซตวิจัยของคณะฯ research.eng.psu.ac.th  เพื่อ
รวบรวมและเผยแพรแหลงขอมูลดานวิจัยของคณะฯ 
-มีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 

วศ.4.1-1(23), 
วศ.4.1-1(24), 
วศ.4.1-5(3) 

 3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที ่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

- มีการถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยจากอาจารยและ
นักวิจัยคณะฯ สูชุมชนและผูเกี่ยวของ 
- การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปสู
ผู เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยผาน
เครือขายวิจัยของคณะฯ  
-มีการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานวิจัย ชิ้นงาน งาน
นวัตกรรม ของภาควิชาและเครือขายวิจัยคณะฯ ในงาน
สัปดาหวิชาการ และอื่นๆ เพื่อเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

วศ.4.2-3(1), 

 4 มีการนาํผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 
และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน  

- มีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช
ประโยชน 
- มีการถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยจากอาจารยและ
นักวิจัยคณะฯ สูชุมชนและผูเกี่ยวของ 
- การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปสู
ผู เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยผาน
เครือขายวิจัยของคณะฯ 

วศ.4.1-1(25), 
วศ.4.1-1(26), 
วศ.4.1-1(27), 
วศ.4.2-3(1) 

 5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที ่นําไปใชประโยชน 
และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด 

- มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา 
- มีการนําผลงานที่ไดรับความคุมครองแลวไปขยายผล 
และเริ่มตนทําการสํารวจผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
เพื่อคนหางานที่เปนทรัพยสินทางปญญาเพื่อยื่นขอจด 
หรือขยายผลเชิงพาณิชยสําหรับงานที่ไดรับการคุมครอง
แลว 
 

วศ.4.2-5(1), 
วศ.4.2-5(2) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบและกลไกสงเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบัตร  

- มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสิน
ทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
- มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา 
- มีการใหสงเสริมใหรางวัลผลการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร ตลอดกระบวนการตั้งแตไดเลขที่คําขอ/
ประกาศโฆษณา/จนถึงไดรับการอนุมัติ 

วศ.4.1-1(21) 
วศ.4.2-5(1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 6 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 6 5.00  

 
รายการหลักฐาน 

วศ.4.1-1(21) ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(22) แนวปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการ เพื่อนําลงตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-1(23) เอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิจัย : ขอความอนุเคราะหขอมูลนักวิจัยเพื่อรับเกียรติบตัรในงาน 

“วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 7  ประจําป 2556 
วศ.4.1-1(24) ขั้นตอนการจัดทาํโครงการวิจัยออนไลน สําหรับนักวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร และการกรอกขอมูลผานระบบสารสนเทศดานการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร  
วศ.4.1-1(25) บันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ บริษัทดีไซนเกทเวย จํากัด 
วศ.4.1-1(26) บันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ สมาคมสมองกลฝงตัวไทย – บริษัท 

Design Gateway 
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วศ.4.1-1(27) บันทึกความรวมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลติภณัฑและนวัตกรรม  (MOU) ระหวาง  
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา จาํกดั โดยมีสภาอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เปนสักขีพยาน 

วศ.4.1-5(3) เว็บไซตหนวยบริหารงานวิจัย  นวัตกรรม และทรพัยสินทางปญญา 
วศ.4.2-1 ผลงานวิจัยเดนที่เผยแพรผลงานวิจัยดานตางๆ หนาเว็บไซตงานวิจัยคณะฯ 45 ผลงานเดน 
วศ.4.2-3(1) ตัวอยางการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปสูผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบนั โดย

ผานเครือขายวิจัยของคณะฯ 
วศ.4.2-5(1) การจดัอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจดัการทรัพยสินทางปญญาใหแกบุคลากร นักวิจัย และนักศกึษา 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ IPOP ของ ม.อ. 
วศ.4.2-5(2) ฐานขอมูลผลงานที่ไดรับความคุมครองแลวไปขยายผล และ เริ่มตนทําการสาํรวจผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค เพื่อคนหางานที่เปนทรัพยสินทางปญญาเพื่อยื่นขอจด หรือ ขยายผลเชิงพาณิชยสําหรับงาน
ที่ไดรับการคุมครองแลว 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  
กลุมสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

หมายเหต ุ

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่ รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารยหรือนัก วิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนัก วิจัยเปนผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 

ตาราง IQA_4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

 
 

 
 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: เงินสนับสนุน 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 56/อาจารยประจํา 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงาน  เงินสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารยประจํา (บาท)  เงินสนับสนุนโครงการวิจัยตออาจารยประจํา (บาท/คน)

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 22 21 25 68 3,948,043 4,463,954 3,418,029 11,830,026 179,457 212,569 136,721 173,971 3.80

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 23 25 78 12,825,909 14,575,907 7,741,984 35,143,801 427,530 633,735 309,679 450,562 5.00

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 23 24 24 71 13,768,963 19,483,532 10,025,022 43,277,516 598,651 811,814 417,709 609,542 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18.5 19 18 55.5 7,158,086 3,984,425 2,148,408 13,290,920 386,924 209,707 119,356 239,476 3.32

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15 15 15 45 17,926,674 21,240,169 11,987,083 51,153,927 1,195,112 1,416,011 799,139 1,136,754 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมอืงแรฯ 12.5 12 12.5 37 9,403,874 7,274,585 3,389,453 20,067,912 752,310 606,215 271,156 542,376 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 37 39 39 115 7,826,977 5,883,226 4,345,301 18,055,504 211,540 150,852 111,418 157,004 3.09

8. หลักสูตร MIT 1 1 1 3 52,624 33,087 0 85,711 52,624 33,087 0 28,570 0.00

รวม 159 154 159.5 472.5 72,911,151 76,938,885 43,055,281 192,905,317 458,561 499,603 269,939 408,265 5.00
ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 57 วันท่ีรายงานขอมูล : 22 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา
คะแนน

ป 2556
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

325,000 499,056 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

400,000 269,939 5.00  

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบคลุมในทุกมิติ 
ดังรายละเอียดที่กลาวถึงแลวในตัวบงชี้ 4.1 และ 4.2 โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ  การสนับสนุน

ทุนพัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัย และ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและ
นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกที่กําหนด  การ
ดําเนินการตามกลไกดังกลาวสงผลใหการดําเนินงานในเรื่องของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยบรรลุเปาหมายที่คณะฯ กําหนดไว โดยในปงบประมาณ  2556   คณะฯ มี
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 43,055,281 บาท คิดเปนเงินสนับสนุนตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 269,939 บาท/คน สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานแตไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จาก
การพิจารณาเบื้องตนนาจะมีสาเหตุมาจากแหลงทุนภายนอกมีงบประมาณการใหทุนลดลงและเกณฑระดับคุณภาพของผลงาน
ถูกยกระดับใหสูงขึ้นสําหรับแหลงทุนภายใน เปนตนวาหากยังไมไดตีพิมพเพื่อปดโครงการจะไมสามารถรับโครงการใหมได 
และในการรับโครงการใหมจะตองสงมอบผลงานที่มีระดับคุณภาพตามงบประมาณทุนที่ไดรับ 
 

รายการหลักฐาน 
วศ.4.3-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท) 
วศ.4.3-2 รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุน จากทุกแหลงทุน 
วศ.4.3-3 ขอมูลโครงการวจัิยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารยประจํา นักวิจัยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

รายละเอียดของขอมูลโครงการวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารยประจํา นักวิจัยและ
บุคลากรสายสนับสนุน อยูในตาราง IQA_4.3(4) ในไฟลขอมูลสนับสนุนผลการดําเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต  
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องคประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบงช้ีท่ี  5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ  สมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด อันดับ
วารสาร SJR (Scimago Journal Rank::www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยู
ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน Subject Category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (Scimago Journal Rank::www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยู
ใน ควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน Subject Category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏในฐาน ขอมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่ง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 
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อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาตแิหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร 
ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย
กับประเทศอื่น 
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 
5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ 
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรบัทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 
ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 

หมายเหต ุ

1. กรณีอาจารยจากมหาวิทยาลัย ก ลาศกึษาตอในมหาวิทยาลัย ข แลวมีผลงานตีพิมพ (สารนิพนธ/
วิทยานิพนธ) เผยแพร ใหนับผลงานนี้เปนตัวตั้งใน สมศ.3 หรือ สมศ.4 ของมหาวิทยาลัย ข และ
นับผลงานนี้เปนตัวตั้ง ใน สมศ.5 ของมหาวิทยาลยั ก แตถาอาจารยคนนี้ ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย ก ก็ใหนับผลงานนี้เปนตัวตั้งไดทั้ง สมศ.3 หรือ สมศ. 4 และ สมศ.5 

2. กรณีที่เปนผลงานของนักศึกษา ซึ่งมีชื่ออาจารยอยูดวย นับไดเฉพาะ สมศ.3 หรือ สมศ.4 ไม
สามารถนาํมานับที่ สมศ.5 ได 

3. กรณีที่เปนผลงานของนักศึกษา แลวมีชื่ออาจารยรวมดวย ถาอาจารยนําผลงานนี้ไปตอยอด 
ผลงานชิ้นที่นําไปตอยอด อาจารยสามารถนับได 

4. นับผลงานตามปที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพรเทานั้น (ปปฏิทิน) 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
วิธีการคํานวณ 

 
  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100
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ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ตาราง EQA_05d จํานวนผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 จําแนกตามกลุม 

 
* กลุม 1 คาน้ําหนัก = 0.25 , กลุม 2 คาน้ําหนัก = 0.50 , กลุม 3 คาน้ําหนัก = 0.75 , กลุม 4 คาน้ําหนัก = 1.00 

 

ตาราง EQA_05 ระดับคุณภาพผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 

 
 

รายละเอียดของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร อยูในตาราง EQA_05(2) ในไฟลขอมูล
สนับสนุนผลการดําเนินงาน  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 
 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงาน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/อาจารยประจํา 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556

2554 2555 2556 3 ป กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 13 1 20 9 1 10 5 2

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 4 4 1 14 14 1 17 3 15

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 24 24 72 11 2 29 19 1 16 17 1 1 16

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 14 4 2 4 4 3 1

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 16 16 15 47 13 1 20 9 1 7 1 1 1 9

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 1 6 11 1 12 7 1 12

7. ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 21 2 7 16 1 1 7 3 1

8. หลักสตูร MIT 1 1 1 3 1 1

รวม 177 174 176.5 527.5 77 5 6 91 74 2 4 62 38 2 2 45
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 25 สิงหาคม 2557

ภาควิชา

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงาน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/อาจารยประจํา 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ระดับคุณภาพผลงาน รอยละระดับคุณภาพ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 23.75 13 3.25 40 91.35 52.00 12.50 51.95 3.13

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 17.75 21.25 15.75 54.75 55.47 73.28 54.31 60.83 5.00

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 24 24 72 33.25 21.25 21.5 76 138.54 88.54 89.58 105.56 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 7.5 5 1.75 14.25 34.88 22.73 7.95 21.76 1.99

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 16 16 15 47 24 10 10.5 44.5 150.00 62.50 70.00 94.68 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 6.25 15.5 14.5 36.25 46.30 110.71 93.55 84.30 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 13.75 12.25 1.75 27.75 31.98 28.49 3.98 21.35 0.99

8. หลักสูตร MIT 1 1 1 3 1 1 2 100.00 100.00 0.00 66.67

รวม 177 174 176.5 527.5 117.25 84.5 57 258.75 66.24 48.56 32.29 49.05 5.00
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 25 สิงหาคม 2557

ภาควิชา
คะแนน

ป 2556
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

30 46.55 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

30 32.29 5.00  

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบคลุมในทุกมิติ    
ดังรายละเอียดที่กลาวถึงแลวในตัวบงชี้ 4.1 และ 4.2 โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การ
สนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ การใหทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา   
เพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารย
และนักศึกษา และการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมี
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกที่กําหนด การดําเนินการตามกลไก
ดังกลาวพรอมๆ กันอยางมีระบบสงผลใหการดําเนินงานในเรื่องของรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
มีผลการดําเนินงานในระดับ 32.29 คะแนนซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน และเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด  

 

รายการหลักฐาน  
วศ.5-1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวชิา 

หมายเหต ุ

1. การเผยแพรบนสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพใหนับไดในกรณีที่มีการลงขายหรือสารคดีแสดง
การนาํไปใชประโยชน (มีการระบุวาไปใชกับหนวยงานใด ชุมชนใด ทําอะไร) โดยไมตอง
ไปขอหนังสือรับรองจากผูใชประโยชนอีก แตไมนับการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรลงบน
หนาหนังสือพิมพหรือสื่ออ่ืนๆ 

2. นับชวงเวลาการนํามาใชประโยชนในปปฏิทินที่รายงาน แตตองเปนผลงานวิจัยทีด่ําเนินการ
เสร็จแลว เสร็จกอนหรือในปที่รายงานก็ได (ยังไมเสร็จ นับไมได) 

3. ตองดูจากวัตถุประสงคของงานวิจัยวาทําวิจัย เพื่ออะไร และสามารถเอาผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค 

4. การนาํงานวิจัยไปบรรยาย ถือเปนเพียงการใหความรูในงานวิจัย เปนเหมือน KM จึงไม
สามารถนับเปนผลงานใน สมศ.6 ได 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 

ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
ตาราง EQA_06 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละผลงาน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: การใชประโยชน 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/อาจารยประจํา 1 ม.ิย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละผลงาน
2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป

1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 4 7 2 13 15.38 28.00 7.69 16.88 1.92

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 3 12 15 9.38 41.38 16.67

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 24 24 24 72 4 17 16 37 16.67 70.83 66.67 51.39 5.00

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 6 24 9 39 27.91 109.09 40.91 59.54 5.00

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 16 16 15 47 42 49 91 262.50 306.25 193.62

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 2 8 10 14.81 57.14 23.26

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 3 9 1 13 6.98 20.93 2.27 10.00 0.57

8. หลักสตูร MIT 1 1 1 3 1 2 1 4 100.00 200.00 100.00 133.33 5.00

รวม 177 174 176.5 527.5 63 112 28 203 35.59 64.37 15.86 38.48 3.97
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 21 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา
คะแนน

ป 2556



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/4-18 

รายละเอียดของขอมูลการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค อยูในตาราง EQA_06(2) และขอมูลการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) อยูในตาราง EQA_06(3) ในไฟลขอมูลสนับสนุนผลการ
ดําเนินงาน  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

20 63.79 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

30 15.86 3.97  

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ไดสงเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน 
สังคม และเชิงพาณิชย โดยจัดตั้งคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ  จัดตั้งคลินิกนวัตกรรรม และจัดตั้งศูนยบริการวิศวกรรม
และเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร  มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจํานวน 18 เรื่อง จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 176.5 คน 
คิดเปนรอยละ 15.86 ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  อยางไรก็ตาม คณะฯ จะไดทําการปรับปรุงระบบการติดตามผลการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชนของโครงการ เริ่มตั้งแตขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
กลไกการสงเสริมในคราวตอไป 

 

รายการหลักฐาน  
วศ.6-1 ขอมูลการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 
วศ.6-2 ขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/4-19 

องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 

การกําหนดระดบัคุณภาพผลงานวิชาการดวย ดงันี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 

0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ 

0.75 ตําราหรือหนังสอืที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถานศกึษากาํหนด  

1.00 ตําราหรือ หนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพจิารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตาํราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ  

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวชิา 

หมายเหต ุ

นับผลงานวิชาการที่ไดรับการตพิีมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการ
ทั้งในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณา
ตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของ
ชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 
ชิ้น (ตามปปฏิทิน) 
1. ไมนับผลงาน e-learning 
2. ไมนับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
3. ไมนับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
4. สําหรับตําราหรอืหนังสือ กรณีพิมพซ้ํา ตองมีการ revise แลวมีการพิมพใหมในปที่รายงาน จึง
จะนับได 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 

 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
100



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/4-20 

ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ตาราง EQA_07d ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 จําแนกตามกลุม 

 
* กลุม 1 คาน้ําหนัก = 0.25 , กลุม 2 คาน้ําหนัก = 0.50 , กลุม 3 คาน้ําหนัก = 0.75 , กลุม 4 คาน้ําหนัก = 1.00 

 

ตาราง EQA_07 ระดับคุณภาพผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ชวงปการศึกษา 2554 – 2556 

 
 

รายละเอียดของขอมูลตําราหรือหนังสือที่ไดรับการรับรองคุณภาพ และขอมูลบทความวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยอยูในตาราง EQA_07(2) และตาราง EQA_07(3)ใน
ไฟลขอมูลสนับสนุนผลการดาํเนินงาน http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 
 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงานวิชาการ 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/อาจารยประจํา 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556

2554 2555 2556 3 ป กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 2 2 1 1

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 1 3 1 3

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 24 24 24 72 3 1 1

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 2 1 1

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 16 16 15 47 2 2 2

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 1 4 1

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 1 1 1

8. หลักสูตร MIT 1 1 1 3

รวม 177 174 176.5 527.5 1 4 12 2 2 11 2 5
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 21 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: ผลงานวิชาการ 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56/อาจารยประจํา 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ รอยละระดับคณุภาพ
2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป

1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา 26 25 26 77 2.5 1.25 3.75 9.62 5.00 0.00 4.87 0.00

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 32 29 29 90 3.75 2.25 6 11.72 7.76 0.00 6.67 0.00

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 24 24 24 72 2.25 0.75 0.75 3.75 9.38 3.13 3.13 5.21 1.56

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 21.5 22 22 65.5 2.5 0.75 3.25 11.63 0.00 3.41 4.96 1.70

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 16 16 15 47 3.5 1.5 5 0.00 21.88 10.00 10.64 5.00

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรฯ 13.5 14 15.5 43 0.75 3 0.75 4.5 5.56 21.43 4.84 10.47 2.42

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 43 43 44 130 1.25 0.5 1.75 2.91 1.16 0.00 1.35 0.00

8. หลักสตูร MIT 1 1 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 177 174 176.5 527.5 13 11.25 3.75 28 7.34 6.47 2.12 5.31 1.06
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 57 วันที่รายงานขอมูล : 21 กรกฎาคม 2557

ภาควิชา
คะแนน

ป 2556



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/4-21 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 6.47 3.23  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 2.12 1.06  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป พ.ศ. 2556 คณะฯ มีตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 เลม เมื่อเทียบกับจํานวน
อาจารยประจําของคณะฯ ทั้งหมด 176.50 คน คิดเปนผลการดําเนินงานในระดับ 2.12 ต่ํากวาเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
วศ.7-1 ขอมูลตําราหรือหนังสือที่ไดรับการรับรองคุณภาพของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 
 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/4-22 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร มีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบคลุมในทุกมิติ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ การใหทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การสนบัสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ 
การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารย นักศึกษา  การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการ
ดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกที่กําหนด การมีระบบกลไกดังกลาวสงผลใหผลการดําเนินงานดานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ปรากฏในงานตีพิมพเผยแพรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 3 ปที่ผานมา โดยมีจุดแข็งของคณะฯ ดังนี้ 

1. ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
 มีทีมวิจัยและสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวนมากทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 มีแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 มีระบบการใหรางวัลการตีพิมพ เผยแพรที่ชัดเจนและจูงใจ 
 มีการสนับสนุนการแกไขตนฉบับ (Editing) เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา และหลักสูตรปริญญาเอก ในบางสาขา 
 การจัดตั้งคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 การจัดตั้งคลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
 การจัดตั้งศูนยบริการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร 

2. ดานงบประมาณงานวิจัย 
 มีแหลงทุนวิจัยภายในคณะฯ  ที่มีการกําหนดทิศทางชัดเจน 
 มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 มีเครือขายการวิจัย ทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 

3. ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
 บุคลากรมีความรูความสามารถ มีอาจารยจบปริญญาเอกมากขึ้น และสงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชาการ จาก

ผลงานวิจัย 
 มีทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัยที่สามารถทาํวิจัยครบวงจร 
 มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 

4. ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
 จัดใหมีหนวยงานและที่ปรึกษาดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 มีการสนับสนุนการทําตนแบบจากผลงานวิจัยที่ไดรับการคุมครองแลวนําไปถายทอดเทคโนโลยี หรือขยายผลเชิง

พาณิชย 
 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/4-23 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะวิศวกรรมศาสตรยังขาดผูชวยวิจัยที่เปนบัณฑิตศึกษาเปนอยางมากในบางสาขา ผูชวยวิจัยมีสวนชวยในการ

เพิ่มและผลักดันงานวิจัยใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้นคณะหรือมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเพิ่มบัณฑิตศึกษาหรือผูชวย
วิจัยในชองทางอื่นๆ ใหกับอาจารย  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการใหทุนสนับสนุนทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย และสาขาความเปนเลิศอยางตอเนื่อง 
ทําใหอาจารยและนักวิจัยมีการพัฒนาตนเองจนเขมแข็ง และสามารถหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอกไดเปนจํานวนมาก 
ซึ่งเห็นไดจากอัตราสวนเงินทุนวิจัยจากสถาบันภายนอกมากกวาเงินทุนวิจัยที่สนับสนุนจากภายในสถาบัน อีกทั้งยังมี
จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยคณะวิศวกรรมศาสตรไดสนับสนุนการตีพิมพในวารสารใหมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีกลไกรองรับที่สําคัญๆ ไดแก การจัดตั้ง Publication Clinic และจางผูเชี่ยวชาญดานภาษา
ประจําคลินิกเพื่อใหคําปรึกษาดานภาษาสําหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดถึงแสดงให
เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารเพื่อใหนักวิจัยมีทัศนคติที่ดีในการทําวิจัยอยางตอเนื่อง  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ  5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-1 

 
องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ ขอ 2 และ ขอ 3 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมิน เอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  

- คณะกรรมการบริ ก า ร วิช าการประจํ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
- มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 คณะ
วิศวกรรมศาสตร และมี ก า รร าย ง านผลตาม
แผนปฏิบัติการทุก 2 เดือน 
- มีคูมือการใหบริการวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงาน
ดานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
- ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร  
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการ
ใหบริการวิชาการ พ.ศ.2551 และแนวปฏิบัติตางๆ   
ที่เกี่ยวของ 

วศ.5.1-1(1) 
 

วศ.5.1-1(2) 
 
 

วศ.5.1-1(3) 
 

วศ.5.1-1(4) 
วศ.5.1-1(5) 

 2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน  

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน  จํานวน 24 โครงการ ตาม
รายละเอียดในผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 8 

วศ.5.1-2 

 3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย  

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การวิจัย จํานวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดในผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ี 8 

วศ.5.1-2 

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการ บูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ 
เรียนการสอนและการวิจัย  
 
 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยมีการนํากรณีศึกษาจากงานบริการวิชาการ
ที่มาบูรณาการการเรียนการสอน มาออกขอสอบเพื่อ
วัดความรู  ความเขาใจ  รวมทั้งความคิดเห็นจาก
นักศึกษาในรายวิชาวิศวกรรมกากของเสียและการ

วศ.5.1-2 
วศ.5.1-4 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วางแผน Solid Waste Engineering and Planning  
และประเมินผลความสําเร็จดังกลาว 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับ 
การเรียนการสอนและการวิจัย  

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรผาน
กรรมการวิ พ ากษห ลักสู ต ร  สาขาวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดลอม 

วศ.5.1-5(1) 
วศ.5.1-5(2) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.5.1-1(1) รายช่ือกรรมการบริการวิชาการ 
วศ.5.1-1(2) แผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการ 
วศ.5.1-1(3) คูมือการใหบริการวิชาการ 
วศ.5.1-1(4) ฐานขอมูลระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
วศ.5.1-1(5) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริการวิชาการ 
วศ.5.1-2 สรุปขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย / การเรียนการสอน 
วศ.5.1-4 สรุปผลการเรียนรูจากการเรียนรูเรื่องการเลือกระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน 
วศ.5.1-5(1) คําสั่งแตงตั้งกรรมการวิพากษหลักสูตร  
วศ.5.1-5(2) สัญญารับทุนวิจัยของโครงการเครื่องเลื่อยไมยางพาราแบบใหมเพื่อลดการสูญเสีย  

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-3 

 

องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจความตองการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทาง วิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน  

-  มีการสํารวจความตองการของชุมชน ผานการทํา 
Training Need  โดยนําผลที่ไดรับ มาจัดทําเปน 
แผนอบรมประจําป 2557 
- มีกิจกรรมแนะนําศักยภาพฯ และรับฟงความ
ตองการของลูกคา/พบปะเครือขายในงานบริการ
วิชาการ 

วศ.5.2-1(1) 
วศ.5.2-1(2) 

 2 มีความรวมมือดานบริการ
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู
และเสริมสรางความเขม แข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ  

มีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผานการจัดทําโครงการตางๆ เชน สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร  กระทรวง
คมนาคม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  
สภาวิศวกร กระทรวงวิทยาศาสตร  กรมทรัพยากร
ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝ ง  สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ  กรมสง เสริม
อุตสาหกรรม  และบริษัทเอ็น .อาร . เอ็นจิ เนียริ่ ง 
(ภาคใต) จํากัด เปนตน เพื่อการเรียนรูของบุคลากร
คณะฯ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐรวมกัน 

วศ.5.2-2(1) 
วศ.5.2-2(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-4 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม  

มีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ  ในเรื่องตางๆ 
เชน ความรูความเขาใจ การนําไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานไดจริง  ฯลฯ  และมีการติดตามผล
หลังจากการเขารวมโครงการ 6 เดือนในดานตางๆ 
เชน ความสําเร็จ วัตถุประสงค และการบรรลุ KPIs 
ของโครงการ เพื่อติดตามผลการบรรลุเปาหมาย  

วศ.5.2-3 

 4 มีการนําผลการประเมินในขอ 
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ  

มีการนําผลจากขอ 3 แจงผูเกี่ยวของทุกสวนเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนา
ร ะบบก า รสร รห าผู เ ข า ร ว ม โค ร งก า ร  และ
กระบวนการในการใหบริ ก าร เพื่ อ ใหบรรลุ
วัตถุประสงค KPIs ของโครงการ  สอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ  รวมทั้งสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

วศ.5.2-4(1) 
วศ.5.2-4(2) 

 5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจาก
การใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสู 
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน  

มีระบบการจัดการความรู โดยการถายทอดความรู
ประสบการณจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการสู
บุคลากรในคณะฯ และเผยแพรสูสาธารณชน เชน 
การทําขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ใน
รูปแบบ K-Procedure การจัดทํา FAQs  และการ
จัดทํา Training System  เพื่อใหเรียนรูและลด
ขั้นตอนการทํ างาน  รวมทั้ งมี ก าร เสวนา เพื่ อ
ประชาสัมพันธเผยแพรประโยชนและความรูจาก
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู ส า ธ า รณชน ร ว ม กั บ 
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จ.สงขลา  ผานรายการหนึ่งถวยกาแฟวิทยุคลื่น 
102.25 Mhz. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557  

วศ.5.2-5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  
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รายการหลักฐาน 
วศ.5.2-1(1) แบบสํารวจความตองการในการอบรม ประจําป 2557 
วศ.5.2-1(2) แผนการอบรมประจําป 2557 
วศ.5.2-2(1) MOU รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม     
วศ.5.2-2(2) การบริหารจัดการอบรมหลักสูตร มาตรฐานสายไฟฟา มอก.ใหม บริษัทเอ็น.อาร.เอ็นจิเนียริ่ง 

(ภาคใต) จํากัด 
วศ.5.2-3 รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม NEC รุนที่ 27 
วศ.5.2-4(1) แบบฟอรมการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ และเกณฑการใหคะแนน  
วศ.5.2-4(2) แบบฟอรมการประเมินผลการบูรณาการ การบริการวิชาการสูการเรียนการสอนและการวิจัย 
วศ.5.2-5 การเสวนาเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรประโยชนและความรูจากการบริการวิชาการสูสาธารณชน

รวมกับ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.สงขลา   
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต     
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-6 

 
องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี  8 
(สมศ.) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5  คะแนน 

หมายเหตุ 
ในการประเมินตัวบงช้ีนี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้งสอง
ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 
 
 
 
 
ผลการคํานวณ  

 ขอมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 70 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 24 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 1 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 1 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

30 35.38 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

30 37.14 5.00  

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
                จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

100 
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ผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดเลือกโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เปนไปตามจุดเนน/สาขาความเชี่ยวชาญของ

คณะฯ  5 ดาน ไดแก  1) ดานเทคโนโลยีพลังงาน  2) ดานการทดสอบวัสดุและปจจัยการผลิต 3) ดานสิ่งแวดลอมและชายฝง 
4) ดานเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร และ 5) ดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต  ซึ่งมีทั้งหมด 
70 โครงการ โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวน 24 โครงการ 
ไดแก 

1. โครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับ
อุตสาหกรรม รุนที่ 9 (TEM9) 

2.  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 25 
3.  โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต ป 2554 
4.  โครงการประเมินผลประทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนลาดจอดรถตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 
5.  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา 
6.  โครงการ Development of Bio-scrubber for Removing H2S from Biogas - บริษัท Green Energy Resources 

Sdn. Bhd 
7.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการโปรแกรมหุนยนตสําหรับผูเริ่มตน 
8.  โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะกอสราง โครงการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

โดยเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา บริษัท จีเดค จํากัด 
9.  โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณการตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
10.  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 26 
11.  โครงการจัดการแขงขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคใต และระดับเอเซีย ประจําป 2555 
12.  โครงการจัดทําชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 200 ลิตร/วัน แบบแบทช เทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต 
13.  56-Public Training หลักสูตร “ผูจัดการสิ่งแวดลอม” 
14.  56-Public Training หลักสูตร “ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา” 
15.  56-Public Training หลักสูตร “ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา” 
16.  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 27 
17.  จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Manufacturing Cost Down and Energy Conservation in Rubber Glove 

Industry บ.สยามเซมเพอรเมด จํากัด 
18.  โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 15 (NSC203) 
19.  ที่ปรึกษาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ใหแก บริษัท โกลด คอยน สเปเชียลต้ีส (ประเทศไทย) จํากัด 
20.  โครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงขาวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร 
21. โครงการติดตามตามตรวจสอบสถานการณการตกสะสมของกรด(พ้ืนที่จังหวัดสงขลา) ป 2556 
22. ที่ปรึกษาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ใหแก วิชชุดาฟารม 
23. โครงการดําเนินกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสในหนวยงานภาคเอกชน 
24. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 28 
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มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย จํานวน 1 โครงการ คือ การศึกษาความเปนไปได
ในการผลิตสาร PK DEA จากน้ํามันเมล็ดในปาลม โดยมีโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวอัลคาโนลา
ไมดจากเมล็ดในปาลมในถึงปฏิกรณแบบมีใบพัดกวน (Scale-up production of palm kernel-diethanolan ide in a stirred-
tank reactor  
 

และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการขยะมูลฝอย บูรณาการกับการเรียนการสอนใน รายวิชา 223-511 
วิศวกรรมกากของเสียและการวางแผน (Solid Waste Engineering and Planning) และบูรณาการกับงานวิจัยในโครงการวิจัย
เรื่องรูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสําหรับองคกรปกครองทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ใน

ภาพรวมสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 37.14 
 
รายการหลักฐาน 

วศ.8-1 โครงการที่นําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต  
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องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 9 (สมศ.) การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

หมายเหตุ 

สําหรับสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใช
โครงการ/กิจกรรมใหมที่ปรากฏอยูในแผนระยะยาว โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปน
โครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได โดย สมศ. 
จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
สวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร  

มีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนอบรมประจําป 
และมีการดําเนินการตามแผน ซึ่งไดมีการประเมินผล 
แตละโครงการ พรอมทั้งนําผลจากการประเมินมาแจง
ใหผูเกี่ยวของดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

วศ.9-1 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่า
กวารอยละ 80 

ดําเนินการบรรลุเปาหมายไดโดยไดเกิดการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ไดรอยละ 100 

วศ.9-2 

 3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรูและ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

มีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องในชุมชนหรือองคกร 

วศ.9-3 

 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไก
ที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคง     
อัตลักษณของคนในชุมชน
และเอกลักษณของทองถิ่น
อยางตอเนื่องหรือยั่งยืน  

สามารถสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองคกร 

วศ.9-3 

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน
สรางคุณคาตอสังคม หรือ
ชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  

มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือ
ชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

วศ.9-3 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.9-1 หนังสือแจงผลการประเมินโครงการ   
วศ.9-2 โครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
วศ.9-3 เอกสารรับรองการนํากิจกรรม/โครงการบริการวิชาการไปใชประโยชนและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/5-11 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการดําเนินงานในลักษณะเครือขายกับหนวยงานสวนกลางหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความตอเนื่องในการ

บริหารงานและการปฏิบัติการ  
2. มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และมีเครื่องมืออุปกรณที่มีคุณภาพในการใหบริการวิชาการ

ที่เปนที่ยอมรับและเปนที่พ่ึงของสังคมและชุมชนไดเปนอยางดี 
3. มีสถานวิจัย/กลุมวิจัยที่เขมแข็งที่มุงเนนการวิจัยเฉพาะทางทําใหมีโอกาสในการบูรณาการงานบริการวิชาการ 
4. มีการนําระบบ IT มาใชในการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. เจาหนาที่ฝายสนับสนุนในดานบริการวิชาการมีใจบริการ เขมแข็ง และวองไว 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีนโยบายสรางแรงจูงใจและระบบสนับสนุนชวยเอื้อการทํางานของผูปฏิบัติงาน  เพื่อสงเสริมภารกิจดานบริการ
วิชาการใหนาสนใจและมีความสําคัญยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความสามารถในการเปนผูจัดการโครงการบริการวิชาการขนาดใหญกับภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

มีโปรแกรมการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ  สามารถใชในการบริหารจัดการและการรายงานผลตางๆไดดี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ  6  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/6-1 

 

องคประกอบ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

คณะวิศวกรรมศาสตร มีการดาํเนินการดานทํานุ
บํารุงศลิปะและวัฒนธรรมรองรับกับแผนงาน
ประจําปตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

วศ.3.1-3(1) 
วศ.6.1-1 

 2 มีการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และ กิจกรรมนักศึกษา  

มีการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษาผาน 
การเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่ดําเนนิการโดยภาควิชา ที่หลกัสตูรได
กําหนดให นักศกึษาตองเรียนในรายวิชานี้ เพื่อให
ผูเรียนไดคดิ จัดตั้งโครงการและดําเนินกิจกรรม
ดานทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

วศ.3.1-7 
วศ.6.1-2 

 3 มีการเผยแพรกจิกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน  

มีการเผยแพรกจิกรรมทางดาน ทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมตอสาธารณชน ผานทางโครงการ 
ที่จัดภายนอก เชน  
-คายอมยิ้ม 
-คาหลอวเกียร 
-คาย Com Camp 
-คายเคาะผลกึ 

วศ.3.2-3(2) 
วศ.6.1-3(1) 
วศ.6.1-3(2) 
วศ.6.1-3(3) 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/6-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
กับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรม
นักศกึษา  

มีการประเมินโครงการดานการทาํนุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม เชน ในรายวิชากจิกรรมเสริม
หลักสูตร โดยนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน
โครงการ และผลการประเมินโครงการฯ ตอ
คณะกรรมการประเมินรายวิชา 

วศ.6.1-4 

 5 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม กับการจดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศกึษา  

คณะกรรมการประจําภาควิชาประเมินผล มีการ
สรุปประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง สําหรับเปน
แนวทางในการจดัดาํเนินโครงการดานทาํนุบํารุง
ศลิปะและวัฒนธรรม เชน ในรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตรในปตอๆไป 

วศ.6.1-4 

 6 มีการกําหนดหรอืสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศลิปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอม รับในระดับชาต ิ 

ไมมี  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/6-3 

รายการหลักฐาน 
วศ.3.1-3(1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศกึษา 2556 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และคณะฯ 
วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกจิกรรมนักศกึษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
วศ.3.2-3(2) โครงการคายหลอวเกียร ครั้งที่ 2 
วศ.6.1-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
วศ.6.1-2 รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร ที่ดําเนินการโดยภาควิชา ที่อยูในหลักสูตรตามมาตรฐาน TQA 
วศ.6.1-3(1) โครงการคายอมยิ้ม 
วศ.6.1-3(2) โครงการคายเยาวชนคอมพิวเตอร (Com Camp) ครั้งที่ 23 ประจําป 2556 
วศ.6.1-3(3) โครงการคายเคาะผลกึ ครั้งที่ 4 ประจําป 2556 
วศ.6.1-4 การรายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/6-4 

องคประกอบ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี  10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5  

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

ทุกโครงการมกีารดําเนินงาน ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ 
PDCA + Participate เชน โครงการไหวครู  โครงการทาํบุญ
วัน ดร.สตางค โครงการวางพวงมาลาวันมหิดล เปนตน 

วศ.3.1-7 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวา
รอยละ 80  

แตละโครงการที่จัด บรรลุเปาหมายตามแผน เชน 
- ทําบุญอุทิศสวนกุศลแด   ศ.ดร.สตางค  มงคลสขุ   
   ความพึงพอใจ  87.40% (5 ก.ค. 56) 
- รวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด  
   ความพึงพอใจ 91.27 %    (13 ก.ค. 56) 
- พบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรคณะวิศวฯ   
   ความพึงพอใจ 83.38%  (23 ก.ย. 56) 
- งานเลี้ยงผูเกษยีณอายุราชการคณะฯ   
   ความถึงพอใจ   80.88% (23 ก.ย. 56) 
- วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย. 56) 
- กิจกรรมกีฬาวิศวฯ 4 สถาบัน ( 7 มิ.ย. 56)   
- กิจกรรมจดุเทียนชัย 5 ธันวามหาราช (5 ธ.ค. 56) 
- กิจกรรมวันปใหมคณะฯ (25 ธ.ค. 56) 
- รวมกิจกรรมวันสงกรานต กับมหาวิทยาลัยฯ (11 เม.ย.57) 
- การรวมบําเพ็ญกุศลศพ  บุคลากร/ญาติบุคลากร  

วศ.3.1-7 
วศ.6.1-1 
วศ.10-2(1) 
วศ.10-2(2) 
วศ.10-2(3) 
วศ.10-2(4) 

 3 มีการดาํเนินงานสม่ําเสมออยาง
ตอเนื่อง  

เปนโครงการที่จดัเปนประจําทุกป วศ.1.1-1(2) 
วศ.1.1-1(3) 
วศ.3.1-7 
วศ.6.1-1 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/6-5 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชน  

นักศกึษาและบุคลากร ไดเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมตางๆ ที่ภาควิชา คณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ไดจัดขึ้นนั้น เปนการสรางความสัมพันธที่ดีและเปนการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และเปนการสราง
คุณคาและเกดิประโยชนตอชุมชนอีกดวย 

วศ.1.1-1(2) 
วศ.1.1-1(3) 
วศ.6.1-1 

 5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ 

- ไมมี  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 4 4.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 4 4.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
วศ.1.1-1(3) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกจิกรรมนักศกึษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
วศ.6.1-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
วศ.10-2(1) การประเมินผลแผนปฏิบัติการ 2556 กิจกรรมโครงการดานทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 
วศ.10-2(2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมวันทําบุญ ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  
วศ.10-2(3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการรวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด 
วศ.10-2(4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรคณะวิศวฯ   
 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 
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องคประกอบ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

หมายเหต ุ

1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจดัแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่
แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 การมสีวนรวมของบุคลากรใน
สถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ด ี 

บุคลากรและนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร มีสวนรวมใน
กิจกรรมทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมในหลายโครงการ เชน 
- ทําบุญอุทิศสวนกุศลแด   ศ.ดร.สตางค  มงคลสขุ  (5 ก.ค. 56) 
- รวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด  (13 ก.ค. 56) 
- งานเลี้ยงผูเกษยีณอายุราชการคณะฯ (23 ก.ย. 56) 
- กิจกรรมกีฬาวิศวฯ 4 สถาบัน ( 7 มิ.ย. 56)   
- วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย. 56) 
- กิจกรรมจดุเทียนชัย 5 ธันวามหาราช (5 ธ.ค. 56) 
- กิจกรรมวันปใหมคณะฯ (25 ธ.ค. 56) 
- รวมกิจกรรมวันสงกรานต กับมหาวิทยาลัยฯ (11 เม.ย.57) 
- พบปะสนทนาน้ําชาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ  
- โครงการคายเปลี่ยนชีวิตพิชติพุง รุนที่ 2 
- การรวมบําเพ็ญกุศลศพ  บุคลากร/ญาติบุคลากร  
- กิจกรรมไหวครู ประจําปการศกึษา 2556 

วศ.1.1-1(2) 
วศ.1.1-1(3) 
วศ.6.1-1 
วศ.11-1(1) 
วศ.11-1(2) 
วศ.11-1(3) 
วศ.11-1(4) 
วศ.11-1(5) 
วศ.11-1(6) 
วศ.11-1(7) 
วศ.11-1(8) 

วศ.11-1(9) 

วศ.11-1(10) 

วศ.11-1(11) 

วศ.11-1(12) 

 2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ สะอาด และ
ตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย 

- มีการจัดกิจกรรม 5ส. ในทุกพื้นที่ ของคณะฯ 
1. มีการเก็บขยะบริเวณภายนอกและภายในอาคารทกุวันและ

กําจดัวัชพืชตามบริเวณผนังอาคาร/คูน้ํารอบๆ  คณะฯ  
2. จัดวางถังขยะทั้งภายใน/ภายนอกอาคาร  ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 

วศ.11-2(1) 
วศ.11-2(2) 
วศ.11-2(3) 
วศ.11-2(4) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ถังขยะทั่วไป และ ถังขยะแยกประเภท 
3. มีการเปดน้ําลางทอไขมันเดือนละ 2 ครั้ง  เพื่อปองกันการอดุ

ตันและสงกลิ่นเหม็นของไขมันจากรานอาหารและตรวจสอบ
การตักไขมันในบอพักของผูประกอบการรานอาหาร 

4. มีการจัดสวนหยอมบริเวณลานตึกเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม 
- มีการวางมาตรการในการรกัษาความปลอดภัย 
1. ออกระเบียบปฏิบัติในการเขา-ออกอาคารของบคุคล 
2. มีการตรวจตราความเรียบรอยตามตารางการตรวจ 
3. มีกลองวงจรปดคลุมทกุพื้นที่เสี่ยงของอาคาร 

 
วศ.11-2(5) 

 
 
 
 
 

วศ.11-2(6) 
วศ.11-2(7) 

 3 ปรับแตงและรักษาภูมิทศันให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาต ิ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

1. มีการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน สวนหยอม บริเวณคณะฯ  
หมุนเวียนทุกสัปดาห 

2. มีการจัดพื้นที่สีเขียว  สําหรับเปนที่พักผอนหยอนใจ/อาน
หนังสือ หรือทํากิจกรรมตางๆ 

วศ.11-3(1) 
วศ.11-3(2)  

 4 การจดัใหมีพ้ืนที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมให
นักศกึษาและบุคลากรมสีวนรวม
อยางสม่ําเสมอ 

คณะฯ ไดจัดสรรอาคาร 1 หลัง ใหกับสโมสรนักศกึษา และหอง
ทํางานรวม 8 หอง ใหกับชุมนุมตางๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
และมีการใชพ้ืนที่บริเวณลานของคณะฯ ในการจดักิจกรรมตางๆ 
เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม สําหรับนักศกึษาและ
บุคลากร 

วศ.11-4(1) 
วศ.11-4(2) 
วศ.11-4(3) 

 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

- นักศึกษามีระดบัความพึงพอใจตออาคารสถานที่ ภูมิทัศน ทั้ง
ดาน หองเรียน หองประชุม โสตทศันูปกรณ ระบบแสงสวาง 
ความสะอาดและความเปนระเบียบของพื้นที่ มีคาเฉลี่ย 3.72 
- คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 
จากการจัดกิจกรรม  ทําบุญ ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  (4.37)  การ
รวมถวายเทียนพรรษา 9 วัด  (4.56)  การจดักจิกรรมพบปะ
สนทนาน้ําชาบคุลากรคณะวิศวฯ  (4.17)  เฉลี่ยรวม  4.37 

วศ.2.5-6(2) 
วศ.2.5-6(3) 
วศ.10-2(2) 
วศ.10-2(3) 
วศ.10-2(4) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4 5 5.00  
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ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 5 5.00  

 

รายการหลักฐาน   
วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
วศ.1.1-1(3) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
วศ.2.5-6(2) ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ผานระบบประเมินองคกร   
วศ.2.5-6(3) ผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ปการศกึษา 2556 โดยกอง
อาคารสถานที่รวมกับกองกิจการนักศึกษา 

วศ.6.1-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
วศ.10-2(2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมวันทําบุญ ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  
วศ.10-2(3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการรวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด 
วศ.10-2(4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรคณะวิศวฯ   
วศ.11-1(1) เอกสารการเบิกจายกิจกรรมทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
วศ.11-1(2) กิจกรรมทําบุญอทุิศสวนกศุลแด   ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  (5 ก.ค. 56) 
วศ.11-1(3) รวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด  (13 ก.ค. 56) 
วศ.11-1(4) งานเลี้ยงผูเกษียณอายุราชการคณะฯ (23 ก.ย. 56) 
วศ.11-1(5) กิจกรรมกีฬาวิศวฯ 4 สถาบัน ( 7 มิ.ย. 56)   
วศ.11-1(6) วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย. 56) 
วศ.11-1(7) กิจกรรมจดุเทียนชัย 5 ธันวามหาราช (5 ธ.ค. 56) 
วศ.11-1(8) กิจกรรมวันปใหมคณะฯ (25 ธ.ค. 56) 
วศ.11-1(9) รวมกิจกรรมวันสงกรานต กับมหาวิทยาลัยฯ (11 เม.ย.57) 
วศ.11-1(10) พบปะสนทนาน้ําชาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ 
วศ.11-1(11) โครงการคายเปลี่ยนชีวิตพิชติพุง รุนที่ 2  (22-23 ก.พ. 57) 
วศ.11-1(12) โครงการไหวคร ูประจําปการศกึษา 2556 
วศ.11-2(1) รายละเอียดงานจางเหมาบริการผูดูแลสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.11-2(2) ภาพถายการจดัวางถังขยะภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.11-2(3) ตารางการปฏิบัตงิานประจําวันพนักงานจางเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.11-2(4) ภาพถายสวนหยอมลานตึก คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.11-2(5) ภาพถายถังบําบดัน้ําเสีย  อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต  สิรินธร   
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วศ.11-2(6) รายละเอียดการเดินตรวจพื้นที่ยามรักษาการณ 
วศ.11-2(7) ภาพถายกลองวงจรปด 
วศ.11-3(1) แผนปฏิบัติการทีมภูมิทัศน คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2556 
วศ.11-3(2) ภาพถายสวนหยอมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.11-4(1) อาคารสโมสรนักศึกษา 
วศ.11-4(2) ลานกิจกรรมนักศกึษา 
วศ.11-4(3) ภาพการใชพ้ืนที่ของคณะฯ ในการจดักิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําไปปฏิบัติในโครงการ

หรือกิจกรรมตางๆ ที่อยูในแผนกิจกรรมประจําป  โดยในปการศึกษา 2556 มีการใชงบประมาณในหมวดนี้ทั้งสิ้น 129,188.- บาท 
คณะฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยจัดกิจกรรมให

สอดคลองกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ดําเนินการโดยภาควิชาตางๆ  ถือเปนรายวิชาหลักที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมใหเขากับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเปนรายวิชาที่ดีในหลักสูตรใหม มีการประเมินผลความสําเร็จและ
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อใชกําหนดแนวทางจัดโครงการตางๆในรายวิชานี้ตอไป  

การดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในทางมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คณะฯ สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร
และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ในกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการตกแตงอาคารสถานที่อยางมีคุณคาทาง
สุนทรีย พรอมการปรับแตงสวนหยอมใหสวยงามทั้งภายในและรอบๆคณะฯ พรอมคํานึงถึงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เมื่อ
พิจารณาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในระดับดี 

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  + Participate ในทุกกิจกรรม และกําหนดเปนนโยบายที่ใหนักศึกษาปฏิบัติ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะฯ ไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม เพราะคณะฯ ไมไดมุงเนนดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนเปาหมายหลัก จึงไมไดรับรางวัล/ยกยองในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
 
วธีิปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-1 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
7 ขอ 

 

หมายเหต ุ
หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมลูการ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนยิามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตาม เกณฑ
ของ สมศ. 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 สภาสถาบันปฏบิัติหนาที่ตามทีก่ฎหมาย
กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตาม หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  

คณะกรรมการประจําคณะฯปฏิบัติหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับคณะโดยมีการประชุมกรรมการประจํา
คณะฯทุกเดือน และกรรมการประจําคณะมีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑที่ไดกําหนดลวงหนา 

วศ.7.1-1 
วศ.12-1 

 2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทศิทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทกุระดบั มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนาํขอมลูสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน  

ผูบริหารมีวิสัยทัศน โดยมกีารกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานตาม แนวทางการพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดมีการถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ ผานวิธีการสื่อสารตางๆ ไดแก การเผยแพร
ผานทาง website ของคณะ และการพบปะในเวทีจิบ
น้ําชาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผูบริหารไดนําแนวคิดในการพัฒนาคณะฯ มาใชใน
การปรับปรุงแผนกลยุทธและมีการนําขอมลู
สารสนเทศของคณะฯมาเปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

วศ.1.1-1(1) 
วศ.7.1-2(1) 
วศ.7.1-2(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 ผูบริหารมีการกาํกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน  

ผูบริหารมีการกาํกับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมายโดยการประชุมตดิตาม
งานในวาระตางๆ ไดแก การประชุมกรรมการประจํา
คณะ การประชุมกรรมการตางๆ  ที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินงาน การประชุมทีมบริหาร หัวหนากลุมงาน 
และมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบันผานระบบการ
สื่อสารตางๆ เชน การประชุมกบัผูที่เกี่ยวของ จิบน้ํา
ชาสายวิชาการ   เวทีจิบน้ําชาสายสนับสนุน และการ
สื่อสารโดยการเผยแพรทาง e-mail และ website ของ
คณะฯ 

วศ.7.1-2(1) 
วศ.7.1-2(2) 
วศ.7.1-3 

 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันม ี
สวนรวมในการบริหารจดัการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม  

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวม
ในการบริหารจดัการองคกรตามบทบาท หนาที่ และ
ความรับผดิชอบ เชน การมอบอํานาจในการบริหาร
จัดการใหกับรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 
หัวหนากลุมงาน และ คณะกรรมการชดุตางๆ และ
การเปดรับฟงความคิดเห็นของทมีบริหารและจาก
บุคลากรในสถาบัน ผานเวทีตางๆ ไดแก การประชุม
ทีมบริหาร  การประชุมคณะกรรมการตางๆ และ e-
mail ซึ่งผูบริหารจะนําผลการตดัสินใจและหรือ
ขอเสนอแนะของทีมบริหารและบุคลากรในระดบั
ตางๆ เหลานี้มาประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการ
บริหารองคกร 

วศ.7.1-3 
วศ.7.1-2(1) 
วศ.7.1-2(2) 

 5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทาํงานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศกัยภาพ  

ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน ผานกลไกตางๆ เชน การประชุมทีมบรหิาร 
การประชุมคณะกรรมการชดุตางๆ การใหคําปรึกษา
แนะนําแกทีมบริหาร/หัวหนาภาควิชา/หัวหนากลุม
งาน และบุคลากรในประเด็นตางๆเปนการเฉพาะราย 
มีการถายทอดความรูและสงเสรมิพัฒนาผูรวมงาน
และบุคลากรผานกลไกตางๆ เชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในเวทีตางๆ เชน 
เวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา  

วศ.7.1-3 
วศ.7.1-5 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และสนับสนุนใหทีมบริหารและบุคลากรเขารวม
โครงการพัฒนาบุคลากรทีส่ําคัญๆ เชน การพัฒนา
บุคลากรดวยแนวทาง TQA และถายทอดความรูเรื่อง
ตางๆไปยังบุคลากรทกุระดับผานเรื่องเลาของคณบดี
เวทีจิบน้ําชาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
เปนตน 

 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 
โดยคาํนึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย  

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันเปนสําคัญ 

วศ.13-1 

 7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบันและผูบรหิารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบรหิารงานอยางเปนรูปธรรม  

คณะกรรมการประจําคณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคณบดี ซึ่งไดประเมินและใหขอเสนอแนะที่
คณบดีนํามาปรบัปรุงในการบรหิารงาน เชน เกณฑที่
ไดกาํหนดลวงหนาโดยมผีลการประเมินเทากับ 4.03  
จากคะแนนเต็ม 5 

วศ.13-1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  
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รายการหลักฐาน 
วศ.1.1-1(1) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 
วศ.7.1-1 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  
วศ.7.1-3 ระบบการประชมุคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.1-2(1) กิจกรรมจิบน้ําชาอาจารย 
วศ.7.1-2(2) กิจกรรมจิบน้ําชาบุคลากรสายสนับสนุน 
วศ.7.1-5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เวที "พัฒนาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา" 
วศ.12-1 รายงานผลการประเมินบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ปการศกึษา 2556 
วศ.13-1 การประเมินผลการปฏิบตัิตามบทบาทของผูบริหารจากคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ และการประเมินผลการปฏิบัตติามบทบาทของผูบรหิารโดยอธิการบด ี 
 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-5 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

คณะฯ ไดมีการกําหนดประเด็นความรู และจัดทาํ
แผนการจดัการความรู (KM Action Plan)  ซึ่งได
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ  ตาม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่  1  และ 4  ไดมีการจดัทํา
แผนการจดัการความรูที่ครอบคลุมเปาประสงคดาน
การวิจัยและการผลิตบัณฑิต ไดแก  
  - แผนดานการวจิัย (องคความรูที่ระบุคือ การ
บริหารทีมวิจัย และ 
  - แผนดานการผลิตบัณฑิต (องคความรูที่ระบุคือ 
การนิเทศการฝกงานสําหรับสายวิชาการ และการ
ดําเนินโครงการกิจกรรมนักศกึษาตามกระบวนการ
วงจรคุณภาพ PDCA สําหรบันักศึกษา) 

วศ.7.2-1 

 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายทีจ่ะ
พัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและ ดานการวิจัยอยางชดัเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

ตามรายละเอียดของแผนการจัดการความรูดานการ
ผ ลิ ตบั ณฑิ ต  แล ะด า นก า ร วิ จั ย  มี ก า ร ร ะบุ
กลุมเปาหมาย และผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน   

วศ.7.2-1 

 3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กาํหนด

คณะฯ ไดมีการจัดกจิกรรมตาง ๆ ที่มีลักษณะการ
แบงปนความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกันจากผูมีประสบการณตรง เชน  
 

วศ.7.2-3(1)  
วศ.7.2-3(2) 
วศ.7.2-3(3) 
วศ.7.2-3(4) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-6 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายทีก่ําหนด  

• ดานการวิจัย มีการจดัอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ฐานขอมูล KPIs ของเครือขายวิจัย เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2557 และ 
       - เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ไดเชิญ
เครือขายวิจัยที่มีผลงานเดน รวมนําเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานวิจัย  
ซึ่งจัดโดยหนวยวิจัย นวัตกรรม และกิจการพิเศษ 

• ดานวิชาการ/ผลติบัณฑิต คณะฯ ไดมีการจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดังนี้ 
          - สําหรับสายวิชาการ ไดเชิญผูมีความรูการ
เบิกจายการเดินทางไปนิเทศนักศกึษาฝกงาน มาให
ความรูแกคณะกรรมการอํานวยการฝกงาน เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดโดยหนวยทะเบียนฯ 
            - สําหรับนักศกึษา คณะฯ ไดจัดโครงการ
บรรยายและฝกปฏิบัติการในหัวขอ “การแกปญหา
และปรับปรุงงานอยางเปนระบบ” เมื่อวันที่ 8 และ 
11 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดโดยหนวยกิจการนักศกึษา 

 4 มีการรวบรวมความรูตามประเดน็
ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูใน
ตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน 
ลายลกัษณอักษร (explicit knowledge)  

มีการเก็บรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับ การ
บริหารทีมวิจัย ของคณะฯ และองคความรูที่
เกี่ยวของกับสายวิชาการในการนเิทศการฝกงาน 
และการดาํเนินโครงการกิจกรรมนักศกึษาตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA สําหรับนกัศึกษา 
อยางเปนระบบ และมีการประชาสัมพันธ/เผยแพร
ใหนักศกึษา บุคลากรและผูสนใจทั่วไปสามารถเขา
ไปศึกษาดูได 

วศ.7.2-4(1) 
วศ.7.2-4(2) 
วศ.7.2-4(3) 

 5 มีการนาํความรูที่ไดจากการจดัการ
ความรูในปการศกึษาปจจุบันหรือปการ 
ศกึษาทีผ่านมาทีเ่ปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

ในปการศึกษาทีผ่านมา คณะฯ มีการจดัเก็บองค
ความรูในรูปแบบตางๆ เชน K-Procedure, FAQs, 
คูมือ และบุคลากรในคณะฯ มีการนําองคความรู
ดังกลาวมาปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงาน อาทิ
เชน มีการใช  K-Procedure โดยสงัเกตไดจากสถติิ
การเขาใชงาน อีกทั้งมีการนาํคูมอืนิเทศการฝกงาน
ไปใชงาน และศึกษาถึงวิธีการเบกิจาย แนว

วศ.7.2-4(1) 
วศ.7.2-4(2) 
วศ.7.2-4(3) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-7 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัติการนิเทศ  ขอมูลบริษัท และแนวทางแกไข
ปญหาตางๆ  ทั้งนี้ บุคลากรไดมกีารนาํความรูที่ได
จากการเขารวมรบัฟงและนําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงานเดน หรือการบรรยายพิเศษตางๆ มา
ปรับใชกับงานวิจัยคณะฯ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.7.2-1 แผนและผลการดําเนินงานการจดัการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.2-3(1) กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล KPIs ของเครือขายวิจัย  
วศ.7.2-3(2) การนาํเสนอรายงานความกาวหนา/รายงานผลการดาํเนินการประจําปของเครือขายวิจัย (ทีมวิจัย หนวย

วิจัย สถานวิจัย และศูนยความเปนเลิศ ครั้งที่ 1/2556 ในวันงาน ม.อ.วิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร 
ประจําป 2556 

วศ.7.2-3(3) รายงานการประชุมคณะอํานวยการฝกงานคณะวิศวกรรมศาสตรคร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2557 

วศ.7.2-3(4) โครงการบรรยายและฝกปฏิบัตกิารในหัวขอ “การแกปญหาและปรับปรุงงานอยางเปนระบบ” 
วศ.7.2-4(1) Web site หนวยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา 
วศ.7.2-4(2) Web site หนวยกิจการนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.2-4(3) Web site หนวยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต  
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-8 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan)  

มีแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร  โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ  เปนผูกํากับดูแล ซึ่งมี
กําหนดการประชุมทุกเดือน  

วศ.7.3-1(1) 
วศ.7.3-1(2) 
วศ.7.3-1(3)  
วศ.7.3-1(4) 
วศ.7.3-1(5) 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  

มีระบบสารสนเทศเพื่องานดานตางๆ ทั้งการ
เรียนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการ  และ
บริหาร  

วศ.7.3-2(1) 
วศ.7.3-2(2) 
วศ.7.3-2(3) 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ  

มีการประเมินความพึงพอใจผู ใชระบบ
สารสนเทศ คาเฉลี่ยของผลการประเมิน อยูที่
ระดับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 

วศ.7.3-3 

 4 มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรบัปรุง
ระบบสารสนเทศ  

นําผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมาวางแผนเพื่อปรับปรุง
การใหบรกิาร ผานที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงขาย เชน 
การปรับปรุงระบบเครือขายไรสายและระบบ
สายใยแกวนําแสงของคณะฯ 

วศ.7.3-4 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-9 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กําหนด  

มีการสงขอมูลผลการดําเนินงาน เขาระบบ 
CHE-Online ของ สกอ. 

วศ.7.3-5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

รายการหลักฐาน 
วศ.7.3-1(1) แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร 
วศ.7.3-1(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ค. - ธ.ค. 56) 
วศ.7.3-1(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงขาย คณะวิศวกรรมศาสตร (ธ.ค. 56 - ปจจุบัน) 
วศ.7.3-1(4) ปฏิทินการประชมุของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน คณะ

วิศวกรรมศาสตร (พ.ค. - ธ.ค. 56) 
วศ.7.3-1(5) ปฏิทินการประชมุของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงขาย คณะวิศวกรรมศาสตร  

(ธ.ค. 56 - ปจจุบัน) 
วศ.7.3-2(1) ระบบ Web Application Center คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.3-2(2) ระบบ KPIs Web Page 
วศ.7.3-2(3) ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
วศ.7.3-3 ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการระบบสารสนเทศ 
วศ.7.3-4 โครงการปรับปรุงระบบใยแกวนําแสงและระบบเครือขายไรสาย คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.3-5 ระบบ CHE-Online 
 

หมายเหตุ /ขอสงัเกต  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-10 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
 6 ขอ 

 

หมายเหต ุ

คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกดิเหตุการณรายแรงขึน้ภายในสถาบันในรอบป การ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภยัของนักศกึษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียง ภาพลกัษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรอง
ของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ง หรือปจจัยเสีย่งที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชดัเจน  
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศนูย (0) คะแนน เชน  
1. มีการเสียชีวิตและถกูทํารายรางกายหรือจติใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่
เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรอืไมพบความพยายามของสถาบนัในการระงับ 
เหตุการณดังกลาว  
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลกัษณที่ไมด ีอันเนื่องมาจากปจจัย ตางๆ 
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ 
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม 
สามารถปฏิบตัิตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดสงผลกระทบตอนกัศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ 
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกนั หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
การไมเขาขายทีท่ําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก  
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาํหรบัความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดาํเนินการตาม
แผน  
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคมุหรือการปองกนั) ของสถาบัน  
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได 
กําหนดไวลวงหนา 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-11 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบดวยผูบริหารทั้งในระดับคณะ ภาควิชา
และหนวยงาน โดยมีวาระ 2 ป ทั้งนี้ กําหนดใหมีการ
ประชุมทุก ๆ 3 เดือน 

วศ.7.4-1(1) 
วศ.7.4-1(2) 

 2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
สถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะฯ วิเคราะห/ระบุความเสี่ยง/ปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของคณะฯ ซึ่งสอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
โครงการภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวม
ทั้งตัวบงช้ีของ สกอ. และ สมศ. เพื่อนํามาบริหาร
ความเสี่ยง และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

วศ.7.4-2(1) 
วศ.7.4-2(2) 
วศ.7.4-2(3) 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก การ
วิเคราะหในขอ 2  

คณะฯ ไดประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 
โดยจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

วศ.7.4-2(1) 
วศ.7.4-2(2) 
วศ.7.4-2(3) 
วศ.7.4-3(1) 
วศ.7.4-3(2) 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  

คณะฯ ไดนําผลการดําเนินงานที่ไมบรรลุเปาหมาย มา
เปนหัวขอความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปงบประมาณ 2556-2557 

วศ.7.4-2(1) 
วศ.7.4-2(2)  

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

คณะฯ ไดรายงานผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดที่เปนหัว
ขอความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

วศ.7.4-5(1) 
วศ.7.4-5(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-12 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก
สภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบป ถัดไป  

คณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในป
การศึกษา 2555 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
ปงบประมาณ 2556  รวมทั้งความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ มาใชในการกําหนดหัว
ขอความเสี่ยง แนวทางการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงในปงบประมาณ 2557 

วศ.7.4-2(1) 
วศ.7.4-6(1) 
วศ.7.4-6(2) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 6 5.00  

ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 6 5.00  

รายการหลักฐาน 
วศ.7.4-1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.4-1(2) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2557 
วศ.7.4-2(1) แผนการปรับปรุงพัฒนาและการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
วศ.7.4-2(2) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับภาควิชา/หนวยงาน ปงบประมาณ 2557  
วศ.7.4-2(3) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะหและจัด

ระดับความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
วศ.7.4-3(1) รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2557 (รอบ 5 เดือน) 
วศ.7.4-3(2) รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2556 (รอบ 12 เดือน) 
วศ.7.4-5(1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2557(รอบ 5 

เดือน) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 
วศ.7.4-5(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2556 (รอบ 12 

เดือน) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 
วศ.7.4-6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
วศ.7.4-6(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ  

หมายเหตุ /ขอสังเกต  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-13 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ ระดับคณะใชผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 

ตาราง EQA_12  สรุปผลคะแนนประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

รายการขอมูล คะแนน เอกสาร/หลักฐานอางอิง แหลงขอมูล 
ผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําคณะ 

3.97 วศ.12-1  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- 4.14 - - 

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.00 3.97 3.97  

 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ จากหวัขอประเมินใน 2 ประเด็นหลกั คือ 1) การ
ประเมินบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. และ 2) การประเมินบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามกรอบทศิทางการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.97 (เต็ม 5)  
 
รายการหลักฐาน 

วศ.12-1 รายงานผลการประเมินบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ปการศกึษา 2556 
 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
 
  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-14 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ ระดับสถาบัน ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผูบริหารหมายถึง คณบด ี

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 

ตาราง EQA_13  สรุปผลคะแนนประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดี 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

รายการขอมูล คะแนน เอกสาร/หลักฐานอางอิง แหลงขอมูล 
ผลการประเมินคณบดี  โดย
คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการประจํา
คณะฯ แตงตั้ง 

4.03  ผลประเมินคณบดีโดย
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการประเมินคณบดี โดยอธิการบด ี 4.60  ผลประเมินคณบดีโดย
อธิการบด ี

คะแนนเฉล่ียการประเมินผูบริหาร 4.32   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.25 3.99 3.99  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.00 4.32 4.32  

 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมินผลการดาํเนินงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ย 4.32 จากระดับคะแนนเต็ม 5 
 
รายการหลักฐาน 

วศ.13-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/7-15 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผูบริหารคณะฯ เนนการทํางานเปนทีมและรวมกันบริหารคณะฯ ในภาพรวม มีการประชุมทีมบรหิารอยางไม

เปนทางการประมาณทุกๆ 2 สัปดาห   
2. คณบดี และผูบรหิารจดัใหมีการสื่อสารกับบุคลากรผานเวทีจิบน้ําชา ประมาณทุกๆ  2 เดือน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

พัฒนาทักษะดานการคิดอยางเปนระบบ ทักษะการบริหารของผูบริหารคณะฯ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจ
เครื่องมือการบริหารตางๆ เชน การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู เปนตน 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี  



 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/8-1 

องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

หมายเหต ุ

แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ 
สถาบันที่สามารถผลกัดันแผนกลยุทธของสถาบนัใหสามารถดาํเนินการได แผนกลยุทธทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรพัยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการดาํเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่
ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดาํเนินการให 
กลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวา 
สามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศกึษา งบประมาณแผนดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรอืศิษยเกา 
หรือสถาบันจะตองมีการระดมทนุดวยวิธีการ อ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญา
เปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิต
บัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยทีร่ะยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะเทากบัระยะเวลาของแผน
กลยุทธของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยทุธ
ของสถาบัน  

มี แ ผนกล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ  และ
นําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ 

วศ.8.1-1(1) 
วศ.8.1-1(2) 
วศ.8.1-1(3) 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจดัสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดหา
และจัดสรรงบประมาณ ทั้งในสวน
ของงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได 
 
 

วศ.8.1-2(1) 
วศ.8.1-2(2) 
วศ.8.1-2(3) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/8-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัตกิาร
ในแตละพันธกิจและการพัฒนา สถาบันและบุคลากร  

มีการกําหนดงบประมาณรายจาย
ประจํ าปของแตและแผนงาน /
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ  ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแต
ละเปาประสงคของแผนกลยุทธ 
ซึ่ ง ไ ด กํ า ห น ด ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุนการดําเนินงานทั้งจาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น แ ล ะ
งบประมาณเงินรายได 

วศ.8.1-1(2) 
วศ.8.1-1(3) 

 4 มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
เ ส น อ ต อ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

วศ.8.1-4(1) 
วศ.8.1-4(2) 
วศ.8.1-4(3) 
วศ.8.1-4(4) 

 5 มีการนาํขอมลูทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบนัอยางตอเนื่อง  
 

นําขอมูลทางการเงินตอที่ประชุม
ทีมบริหารเพื่อวิเคราะหและหา
แนวทางที่จะสรางความมั่นคง
ใหกับคณะฯ และแจงตอบุคลากร
ทุกระดับ 

วศ.8.1-5(1) 
วศ.8.1-5(2) 
วศ.8.1-5(3) 
วศ.8.1-5(4) 

 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  

มีหนวยตรวจสอบภายในของ
มห า วิ ท ย า ลั ย  ม า ดํ า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบในด านการบริหาร
งบประมาณของคณะฯ ใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ   

วศ.8.1-6 

 7 ผูบริหารระดับสงูมีการตดิตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมลูจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตดัสินใจ  

มีการดําเนินการอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

วศ.8.1-4(1) 
วศ.8.1-4(2) 
วศ.8.1-4(3) 
วศ.8.1-4(4) 
วศ.8.1-5(1) 
วศ.8.1-5(2) 
วศ.8.1-6 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/8-3 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.8.1-1(1) แผนกลยุทธทางการเงิน ป พ.ศ. 2555-2559 
วศ.8.1-1(2) เอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
วศ.8.1-1(3) เอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
วศ.8.1-2(1) เอกสารการจดัสรรเงินคาวัสดุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
วศ.8.1-2(2) เอกสารการจดัสรรเงินคาเดินทางไปราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
วศ.8.1-2(3) แผนการใชจายเงินรายไดพัฒนาภาควิชา ปงบประมาณ 2556 – ปงบประมาณ 2557 
วศ.8.1-4(1) รายงานสรุปรายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะ ไตรมาส ที่ 1  ปงบประมาณ 2557 
วศ.8.1-4(2) รายงานสรุปรายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะ ไตรมาส ที่ 2 ปงบประมาณ 2557  
วศ.8.1-4(3) รายงานสรุปรายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะ ไตรมาส ที่ 1-4 ปงบประมาณ 2556 
วศ.8.1-4(4) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2556 
วศ.8.1-5(1) แผนการใชจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุนของสวนกลาง คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ.8.1-5(2) แผนการใชจายเงินรายไดพัฒนาภาควิชา ปงบประมาณ 2557 
วศ.8.1-5(3) การประชุมทีมบริหารคณะฯ ที่เกีย่วของกับการเงิน/งบประมาณ 
วศ.8.1-5(4) เอกสารการพบปะสนทนาบุคลากร วันที่ 24 ธันวาคม  2556 
วศ.8.1-6 รายงานการตรวจสอบภายใน 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/8-4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบการจดัสรรงบประมาณทั้งสวนของงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดสาํหรับ

คณะฯ และภาควิชาตางๆ ที่ชัดเจน 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางดานการเงินเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการทางดานการเงินใหมีการเชื่อมโยงกัน และลดความซ้ําซอนในการทํางานทั้ง
ระดับภาควิชา และระดับคณะ 

2. ปรับปรุงระบบรายงานทางการเงินใหมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/9-1 

องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ  
หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
9 ขอ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจ และพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะฯ  ไดใชระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยมีความสอดคลองกับ 
พันธกิจ และพัฒนาของมหาวิทยาลัย  ทั้งระดับ
คณะฯ และภาควิชา/หนวยงานตางๆ มีการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ร ะบบ แ ล ะ ก ล ไ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

วศ.9.1-1(1) 
วศ.9.1-1(2) 
วศ.9.1-1(3) 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสดุของสถาบัน  

คณะกรรมการประจําคณะฯ  ทําหนาที่ เปน
กรรมการอํานวยการระบบประกันคุณภาพ 
ของคณะฯ โดยพิจารณาเปาหมาย ใหความ
คิดเห็นเกี่ยวผลการดําเนินการ  รวมทั้งให
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

วศ.9.1-2(1) 
วศ.9.1-2(2) 
วศ.9.1-2(3) 
วศ.9.1-2(4) 
วศ.9.1-2(5) 

 3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลกัษณ
ของสถาบัน  

ในระดับคณะฯ   มีการกําหนดตัวบงชี้ตาม 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการ
และรายงานผลตามตัวบงชี้เหลานี้ครบถวน 

วศ.9.1-2(3) 
วศ.9.1-3(1) 
วศ.9.1-3(2) 

 4 มีการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) 
การควบคุม ตดิตามการดาํเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจดัทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปประเมิน
คุณภาพแล ว เส ร็ จตามกรอบ เวลา  ในป
การศึกษา 2555 สามารถรายงานผลการ
ดําเนินการทุกไตรมาส และประเมินคุณภาพ
ภายในไดภายในเดือนกรกฎาคม  

วศ.9.1-2(2) 
วศ.9.1-2(4) 
วศ.9.1-2(5) 
วศ.9.1-3(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/9-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การอดุมศกึษาตามกาํหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมลูครบถวนตามทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนด ใน 
CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

 5 มีการนาํผลการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และสงผลให
มีการพัฒนาผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้ 

ไดนํ าประ เด็นการพัฒนาที่ ร ะบุ ไ ว ในป
การศึกษากอนหนามาดําเนินการครบถวน 

วศ.9.1-3(2) 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมลูสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ  

คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพครบถวน
ทั้ง 13 องคประกอบ ทั้งในสวนของระบบที่
เปน Web base และ Microsoft Excel 

วศ.7.3-2(3) 
วศ.9.1-6(1) 
วศ.9.1-6(2) 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศกึษาผูใชบณัฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน  

นักศึกษา  ผู ใชบัณฑิต  และผู ใชบริการ  ม ี
สวนรวมในการใหขอคิดเห็นและประเมิน
ความพึงพอใจ บุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมคุณภาพที่คณะฯ/มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

วศ.9.1-3(2) 
วศ.9.1-7 

 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน  

คณะฯ ไดเขารวมโครงการประชุมสัมมนา
เร่ืองการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเขาสู
มาตรฐานสากลและการขับ เคลื่ อน Best 
Practices ในองคกร เปนการจัดโดยสํานักงาน
เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง รวมกับ
สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดเมื่อวันที่  19 
สิงหาคม  2556 ณ  โรงแรมเดอะรีเจนซี่  อ .
หาดใหญ จ.สงขลา 

วศ.9.1-8(1) 
วศ.9.1-8(2) 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนา 
ขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใชประโยชน  

  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/9-3 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

8 8 4.00  

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8 8 4.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.7.3-2(3) ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
วศ.9.1-1(1) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศกึษา  

ฉบับปรับปรุง 16 มกราคม 2555 
วศ.9.1-1(2) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553  

ฉบับพิมพครั้งที่ 1 มกราคม 2554 
วศ.9.1-1(3) คูมือการจัดทาํรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประจําปการศึกษา 2555-2556 (มกราคม 2556) 
วศ.9.1-2(1) การรายงานผลการดาํเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลกั (KPIs) ประจําปการศกึษา 2555 ตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 
วศ.9.1-2(2) รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 (รอบ 3 เดือน) ตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 
วศ.9.1-2(3) ผลการทบทวน/กําหนดเปาหมายการดาํเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ของภาควิชา/ หลกัสตูร MIT 

และคณะฯ ปการศกึษา 2556-2559 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 
วศ.9.1-2(4) รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 (รอบ 6 เดือน) ตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 
วศ.9.1-2(5) รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 (รอบ 9 เดือน) ตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 
วศ.9.1-3(1) ประเมินดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2556 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯและฝาย

คอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
วศ.9.1-3(2) รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 
วศ.9.1-6(1) ตารางขอมูลผลการดาํเนินงาน ประจําปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 
วศ.9.1-6(2) ตารางขอมูลสนับสนุนการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/9-4 

วศ.9.1-7 ขอมูลการเขารวมกิจกรรม/โครงการ/เครือขายดานการประกันคณุภาพของนักศกึษาและบุคลากร ป
การศกึษา 2556 

วศ.9.1-8(1) หนังสือขอเชิญเขารวมการประชมุสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงหลกัสูตรการศกึษาสูมาตรฐานสากลและ
การขับเคลื่อน Best Practices ในองคกร” 

วศ.9.1-8(2) สรุปผลการประเมินผลการเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการปรับปรุงหลกัสูตรการศกึษาเขาสู
มาตรฐานสากลและการขับเคลื่อน Best Practices ในองคกร 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/9-5 

 

องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยตนสังกัด 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ
1. ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ตั้งแตปการศึกษา 2553 (เนื่องจากใชเกณฑการประเมนิใหม)  
2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมนิการประกันคณุภาพภายในของคณะไมครบ
ทุกตัวที่กาํหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจาการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้น
มาใชแทน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.51 4.81 4.81  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.51 4.84 4.84  

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการประเมินตนเองเทากับ  4.84 อยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายซึ่งตั้งไวที่ 4.51 และผลการประเมินปการศกึษา 

2555 
 
รายการหลักฐาน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/9-6 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีบุคลากรที่มคีวามรูความเขาใจในระบบและกลไกในระบบการประกันคุณภาพคอนขางด ี
2. มีประสบการณในระบบประกันคุณภาพยาวนาน 
3. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศสนบัสนุนการติดตามตัวบงชี้ในระบบประกันคุณภาพ  
4. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการอบรมและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมการประกัน 
 คุณภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

การใชฐานขอมลูแบบผสมผสาน เพื่อจัดเตรียมขอมูลคุณภาพสาํหรับคณะฯ ภาควิชา และหลกัสูตร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-1 

องคประกอบ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี 16.1 (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

หมายเหต ุ

1. คณะและสถาบนั มีอัตลักษณเดยีวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดาํเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง 

หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมนิของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ 
พิจารณาขอมลูในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองกับอัตลกัษณของสถานศกึษา 
โดยไดรับการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน  

คณะฯ มีแผนกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 
2556 ซึ่ งจัดใหมีกิจกรรมดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ซึ่งสอดคลอง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

วศ.16.1-1 

 2 มีการสรางระบบการมสีวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรในการปฏิบตัิตามกลยุทธ ที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  

การดําเนินการกิจกรรมของคณะฯ มุงเนนให
นักศึกษา  และบุคลากรมีสวนรวมกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมจริยธรรม และ
ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

วศ.3.1-7 

 3 ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคลองกับ 
อัตลกัษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 คาเฉลี่ยผลการประเมินของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร จากกิจกรรมที่ จัดภายใน
คณะฯ ในระดับดี 

วศ.2.5-6(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-2 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปน
ประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม  

หลายๆโครงการที่เกิดขึ้น กอใหเกิดประโยชน
ตอสั งคม  ไดแก  โครงการค ายคุณธรรม 
จริ ยธรรม  ที่ ภ าควิช าฯ  จัดนอกคณะฯ  ,
โครงการปรับปรุงสะพานอางเก็บน้ํ าของ
มหาวิทยาลัย และโครงการในรายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

วศ.2.8-3(2) 
วศ.16.1-4  

 5 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยก
ยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลกัษณ  

ไมมี  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 4 4.00  
 
รายการหลักฐาน 

วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกจิกรรมนักศกึษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
วศ.16.1-1 แผนการดาํเนินกิจกรรมนักศกึษา ประจําปการศกึษา 2556 
วศ.2.5-6(2) ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ผานระบบประเมินองคกร   
วศ.2.8-3(2) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจาํปการศึกษา 2556 
วศ.16.1-4 โครงการปรับปรุงสะพานอางเก็บน้ําของมหาวิทยาลัย  

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-3 

องคประกอบ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี 16.2 (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

ทั้งหมดการประเมินตที่ไดรับจํานวนบัณฑิ
ตลักษณ ักษณะตามอัตที่มีคุณละเมินบัณฑิดจากการปราคะแนนที่ไผลรวมของค

 

ขอมูลพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
ตาราง EQA_16.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ปการศึกษา 2554 - 2556  กรอบเวลาของขอมูล: 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57

ระดับปริญญาตรี ทุกระดับ

2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป 2554 2555 2556 3 ป
จํานวนนายจาง/ผูใชบัณฑติ - - - - -

จํานวนนายจางผูใชบัณฑติที่มีที่อยูของนายจางชัดเจน 433 433 113 113 1 - 546 - 546

จํานวนนายจาง/ผูใชบัณฑติที่ตอบแบบสอบถาม 107 150 142 399 29 32 46 107 1 4 5 136 183 192 511

1.4 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.29 4.34 4.31 4.31 4.37 4.35 4.31 4.34 3.92 4.27 4.10 4.33 4.34 4.31 4.25

28) ความขยัน อดทน อุตสาหะ 4.29 4.35 4.30 4.31 4.38 4.25 4.24 4.29 4.50 4.25 4.38 4.34 4.34 4.29 4.33

29) ความซือ่สตัย สจุริต เสยีสละ 4.33 4.37 4.40 4.37 4.43 4.39 4.36 4.39 3.50 4.38 3.94 4.38 4.37 4.39 4.23
30) ความตรงตอเวลา 4.21 4.29 4.25 4.25 4.24 4.3 4.17 4.24 3.50 4.38 3.94 4.23 4.29 4.23 4.14
31) ความรับผิดชอบ 4.33 4.34 4.32 4.33 4.45 4.36 4.38 4.40 4.00 4.38 4.19 4.39 4.34 4.34 4.31
32) ความเปนระเบียบวนิัยปฏิบัติตามกติกาของสงัคม 4.29 4.33 4.29 4.30 4.33 4.39 4.3 4.34 4.00 4.13 4.07 4.31 4.34 4.29 4.24
33) การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี 4.29 4.34 4.31 4.31 4.40 4.39 4.40 4.40 4.00 4.13 4.07 4.35 4.35 4.33 4.26

ภาพรวมผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.29 4.34 4.31 4.31 4.37 4.35 4.31 4.34 3.92 4.28 4.10 4.30 4.34 4.31 4.25
ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 57 วันที่รายงานขอมูล : 14 พฤษภาคม 2557

คุณลักษณะบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4.00 4.34 4.34  
 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.00 4.31 4.31  

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-4 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจใน    

อัตลักษณดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เฉลี่ย 4.31 สูงกวาเปาหมายซึ่งกําหนดไวที่ระดับดี (4.00) ซึ่ง
กิจกรรมในคณะฯไดพยายามสอดแทรก และเนนยํ้าอยูเสมอใหนักศึกษาตระหนักในสวนรวมเปนสําคัญ โดยถือประโยชนของ
สวนรวมเปนกิจที่หน่ึง การมีจิตสาธารณะ รวมถึงความซื่อสัตย สุจริต เสียสละในทุกวาระที่มีโอกาส ตั้งแตเร่ิมเขาเปนนักศึกษา
ชวงปฐมนิเทศ จนกระทั่งกอนจบการศึกษาชวงปจฉิมนิเทศ 
 
รายการหลักฐาน 

วศ.2.7-1(1) รายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  รุนปการศึกษา 2554 
 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-5 

องคประกอบ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

หมายเหต ุ ตัวบงชี้ที่ 17 คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบนัก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับจดุเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนั 
โดยไดรับการเหน็ชอบจากสภา
สถาบัน  

คณะฯไดกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่กําหนด
ทิศทางไปสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย โดย
มุงเนนการสรางระบบเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
ใหมุงสูวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

วศ.1.1-1(1) 
วศ.1.1-1(2) 
วศ.17-1(1) 

 2 มีการสรางระบบการมสีวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบตัติาม
กลยุทธ ที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ  

คณะฯมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากร หลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนทุน
วิจัย การสรางเครือขายวิจัย การสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยแกนักศึกษาและบุคลากร การใหรางวัล
ผลงานวิจัย 

วศ.17-2(1) 
วศ.17-2(2) 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกบัการดาํเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

หนวยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทาง
ปญญา   คณะฯ  ไดประเมินความคิด เห็นของ
คณาจารย  บุคลากร  นักวิจัยของคณะฯ  ตอการ
ดําเนินงานของคณะฯ ที่สงเสริมเอกลักษณ “การ
เปนคณะเนนการวิจัย” พบวาผูตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจกับงานเสริมสรางเอกลักษณของ
คณะฯ ในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.11  

วศ.4.1-6 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจดุเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกดิผลกระทบที่เกดิ
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  

คณะฯ ไดดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย ทําใหเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม  โดยมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนกับชุมชนหรือนําผลงานไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย จํานวน 18 รายการ รวมทั้งมีการนํา
ผลงาน/สิ่งประดิษฐไปจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 

วศ.6-1 
วศ.6-2 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-6 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จํานวน 3 รายการ 

 5 สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 

บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ มีผลงานวิจัยที่ไดรับ
การยอมรับ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
โดยไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ การ
นําเสนอผลงาน 

วศ.17-5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.1.1-1(1) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 
วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
วศ.4.1-6 การประเมินและผลการประเมินสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วศ.6-1 ขอมูลการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 
วศ.6-2 ขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
วศ.17-1(1) กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555-2559  
วศ.17-2(1) ขอมูลทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.17-2(2) ขอมูลทุนและรางวัลนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.17-5 นักวิจัย/ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน/การนําเสนอ ระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ 

ประจําป 2556 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต : 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-7 

 

องคประกอบ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี  18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ) 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 
 

หมายเหต ุ

1. มาตรการสงเสรมิของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกบัมาตรการสงเสริมของ
สถาบันก็ได ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดาํเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมนิของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ   
ผลการประเมินจะพจิารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนน
เดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาใน
ระดับคณะ 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดาํเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

คณะฯ มีแผนการดําเนินงาน และแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร โดยการจัดการ
ทรัพยากรที่ ดํ า เนินการตอ เนื่ องทุกป   รวมทั้ งที่
ดําเนินการตามแผนกิจกรรม เสริมสรางสุขภาพดี และมี
การสงเสริมใหนักศึกษา/บุคลากรเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางสุขภาพที่คณะฯ ภาควิชาหรือหนวยงานจัด
ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพ 

วศ.2.4-1(1) 
วศ.2.4-1(2) 
วศ.2.4-3(1) 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผน 
ไม ต่ํากวารอยละ ๘๐  

คณะฯ ภาควิชา และหลักสูตร ไดจัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ในปการศึกษา 2556 จํานวน 2 โครงการ และมี
การดําเนินการดานแรงจูงใจ  เชน  การทําประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําป โครงการเยี่ยมไข
บุคลากร นอกจากนี้คณะฯ ยังสนับสนุนใหบุคลากร

วศ.2.4-1(1) 
วศ.2.4-3(3) 
วศ.18.1-2(1) 
วศ.18.1-2(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-8 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และนักศึกษา เขารวมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
หรือหนวยงานภายนอก เชน เขารวมการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธและการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ม.อ. 
5 วิทยาเขต  

 3 มีประโยชนและสรางคุณคา
ตอคนในสถาบนั  

คณะฯสงเสริมการออกกําลังกายใหกับนักศึกษาและ
บุคลากร โดยเนนการรณรงคสงเสริมการออกกําลังกาย
กันอยางหลากหลายและมีการจัดกิจกรรมที่ตอเนื่อง
ตลอดทั้งป  สงผลใหนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพที่
แข็งแรง จิตใจและอารมณแจมใส อีกทั้งบุคลากรที่ได
เขารวมโครงการไดมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดีมี
คุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจและอารมณแจมใส 
ทําใหมีกําลังกายและใจในการทํางานและยังเปนการ
เชื่อมความสัมพันธที่ดีในหมูคณะอีกดวย 

วศ.2.4-1(3) 
วศ.2.4-3(1) 

 4 มีผลกระทบที่เกดิประโยชน
และสรางคุณคาตอสถาบัน  

บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานมากขึ้น โดยมีกําลัง
กายและกําลังใจในการปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่อง  และเปนการสรางเครือขายกับสถาบันใน
ภูมิภาคภาคใต และภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนพันธมิตร
ในการพัฒนารวมกันตอไป 

วศ.18.1-4 

 5 ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 4 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 4 5.00  

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-9 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.4-1(1) รายงานผลแผนการจดัฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 
วศ.2.4-1(2) แผนการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 
วศ.2.4-1(3) แผนปฏิบัติการประจําป 2557 การจดัการทรัพยากรบุคคล 
วศ.2.4-3(1) แผนสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2556-2557 
วศ.2.4-3(3) ขอมูลโครงการเยี่ยมไขบุคลากร 
วศ.18.1-2(1) ผลประเมินโครงการสงเสริมสุขภาพ  “โครงการคายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุนที่ 2” และโครงการ 

“สาํนักงานแหงความสุข สรางเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน (Happy Workplace)”  
วศ.18.1-2(2) ขอมูลโครงการหรือกิจกรรมที่คณะฯ ภาควิชา หรือหลกัสตูรจดัขึน้สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลยั

สรางเสริมสุขภาพ 
วศ.18.1-4 ระบบฐานขอมูลรางวัลของคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
หมายเหตุ / ขอสังเกต  
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-10 

 

องคประกอบ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2  ภายนอกสถาบัน  
(การจัดการทรัพยากรที่ย่ังยืน) 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ 
 

หมายเหตุ ตัวบงช้ีที่ 18.2 คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

คณะฯ  มีระบบบริหารงานวิจั ย  งานสร างสรรค
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ตลอดถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  ไปตาม
แผนและ เป าหมายของคณะฯ  ที่ สอดคล องกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และของชาติ 
โดยคณะฯ ใหความสําคัญกับการวิจัยใน 6 ทิศทาง  
และ 1 ใน  6 ทิศทางดังกลาวไดแก ความเปนเลิศดาน
วิศวกรรมวัสดุ  ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารงานเครือขายวิจัยภายใตช่ือ “สถานวิจัย
วิศวกรรมวัสดุ”  โดยดําเนินงานสอดคลองกับแผนการ
จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
และมีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

วศ.18.2-1 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผน 
ไมตํ่ากวารอยละ 80  

สามารถดําเนินการไดตามแผนทั้งหมด  วศ.18.2-2 

 3 มีประโยชนและสรางคุณคา
ตอสถาบัน  

สถานวิจัย วิศวกรรมวัสดุมี ช่ือเสียงและคุณคาตอ
สถาบันที่เนนงานวิจัยดานวัสดุยางและพอลิเมอรเพื่อ
งานวิศวกรรม  วัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง   วัสดุ
โลหะกึ่งของแข็ง   วัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม  วัสดุ
เซรามิกและคอมพอสิต เปนตน ทั้งนี้ในการวิจัย
ดังกลาวจะครอบคลุมทั้ งการวิจัย เ ชิงลึกและการ
วิเคราะหความคุมทุน 
 

วศ.18.2-3 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-11 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอชุมชน
หรือสังคม  

สถานวิจัยไดสรางองคความรู  สรางบุคลากรและ
ถายทอดผลการวิจัยดานวิศวกรรมวัสดุอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือ
สังคม

วศ.18.2-4 

 5 ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายในและภายนอกมาอยาง
ตอเนื่องทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

วศ.18.2-5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5.00  

รายการหลักฐาน 
วศ.18.2-1 แผนการดําเนินการของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
วศ.18.2-2 รายงานผลการดําเนินการของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
วศ.18.2-3 เอกสารประกอบการใชประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบันของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
วศ.18.2-4 เอกสารประกอบผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมของสถานวิจัย

วิศวกรรมวัสดุ 
วศ.18.2-5 เอกสารประกอบการไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
 

หมายเหตุ / ขอสังเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/10-12 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
แตละปการศึกษา คณะฯกําหนดให ภาควิชาฯจัดโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม และมีรายวิชากิจกรรม เสริม

หลักสูตร เพื่อปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรมที่ดีใหกันนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามัจิตสํานึกในการชวยเหลือผูอื่นและรูจักการ
เสียสละ  

หนึ่งในพันธกิจของคณะฯ คือการพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ใหเปนบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ไมเพียงเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถแลว ยังตองเปนบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีตอตนเองและสังคม ซึ่งจากผลประเมินของนายจางมีความพึงพอใจดานนี้สูงถึง 4.31 จาก คะแนน
เต็ม 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในระดับประเทศควรมีโครงการหรือกิจกรรมสําหรับการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากร ใหไดรับการยกยอง
หรือยอมรรับในระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อมุงเนนการพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม  และใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการใชชีวิตในสังคมใหมาก 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 98 องคประกอบสํานกังาน ก.พ.ร. 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/11-1 

 

องคประกอบ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. (มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล) 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1.3 
(กพร.) รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 80 100 
 

หมายเหตุ น้ําหนัก : รอยละ 3 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,029 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษพื้นฐานที่กําหนด 
(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

569 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

80 62.82 3.00  

ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

80 55.30 2.00  

ผลการดําเนินงาน 
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (890-101 FUNDA ENG LISTEN & SPEAK และ 890-

102 FUNDA ENG READING & WRITING) มีทั้งสิ้น 1029 คน สอบผานระดับ C ขึ้นไป 569 คน คิดเปนรอยละ 55.30 
เกณฑระดับ 2  
 อยางไรก็ตามมีนักศึกษาที่สนใจเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆอีกกวา 28 รายวิชาโดยมีจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษที่ไดกลาวมาทั้งสิ้น 924 คน สอบผานระดับ C ขึ้นไป 774 คน คิดเปนรอยละ 83.77 

รายการหลักฐาน 
วศ.98-1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

หมายเหตุ /ขอสังเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/11-2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ศาสตรดานวิศวกรรมไดพัฒนามาจากประเทศตะวันตก จึงทําใหมีตํารา หนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู เปน

ภาษาอังกฤษทุกวิชาและหลากหลาย  มีนักศึกษาจากตางประเทศมาศึกษาในระดับปริญญาตรี และคณาจารยสวนใหญจบ
การศึกษาจากตางประเทศหรือมีประสบการณการทําวิจัยจากตางประเทศ  ดังนั้น จึงควรสรางนโยบายเพื่อสงเสริมให
อาจารยสอนหรือใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษในหองเรียน รวมกับการสรางบรรยากาศภายนอกหองเรียน (ในคณะฯ) ให
นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดนั้น ตองเกิดจากความตองการหรือสนใจของนักศึกษาเอง และตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ดังนั้น คณะฯ จึงมีแผนในการสรางบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียน (ในคณะฯ) ที่กระตุนให
นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ดังนี้ 

1. การสอดแทรกสื่อหรือเอกสารการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอนโดยใชภาษาไทย 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งดานภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 
3. เพิ่มสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ ที่เปนภาษาอังกฤษ 
4. จัดหาและมีแผนการใชทรัพยากรการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองอยางคุมคาและมปีระสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว 
1. จัดโครงการ In House Practical Training เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะและเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ ที่

นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ 
2. จัดโครงการทดสอบความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรทุกช้ันป 
3. ดําเนินการตามนโยบายสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งดานทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือการจัดใหมี

การใชหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbook) ประกอบการสอนในรายวิชาของแตละสาขา ภาคการศึกษาละอยาง
นอย 1 รายวิชา 

4. มีการจัดทดสอบความรูภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม Tell me more 
5. จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องสําหรับนักศึกษาตลอด 4 ป 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล  
“สถานศกึษา 3 ดี (3D)” 
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องคประกอบ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบงช้ีท่ี 99.1 (สกอ.) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ
ครบทั้ง 5 ขอ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 วางแผนพัฒนาสถานศกึษาตาม
แนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
และสงเสริมสนบัสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล  

มีแนวทางการพัฒนานักศกึษา ตามนโยบาย
สถานศกึษา 3 ดี (3D) ของมหาวิทยาลัย เชน ติดตัง้
กลองวงจรปด การแนะแนวการใชชีวิต ใน
มหาวิทยาลัย วันปฐมนิเทศ นักศกึษาใหม  

วศ.99.1-1 

 2 จัดการเรียนรูจดักิจกรรมดาน
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพตดิ  

คณะฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสโมสรนักศกึษา 
ประจําปการศึกษา 2556 และกิจกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม ผานรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร และสงเสริมใหนักศึกษา เขารวม
กิจกรรมดานภูมคิุมกันภัยจากยาเสพติด ของ
มหาวิทยาลัย 

วศ.6.1-2 
วศ.99.1-2 

 3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
ทางการศกึษา ใหมีองคความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพฒันา
สถานศกึษา 3 ดี (3D) อยางมี
คุณภาพ 

มีการพัฒนาคณาจารย และบุคลากร ใน
สถานศกึษา (3D) เชน 
โครงการการออกกาํลังกาย ของบุคลากร 
การสงเสริมใหมีการเลือกตั้ง 

วศ.99.1-3 

 4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศกึษา 3 ดี (3D)  

คณะใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศกึษา 3 ดี ทั้งการสงเสริม
กิจกรรมและการประชาสัมพันธ ใหกับ
มหาวิทยาลัย และ หนวยงานภายนอก 
 
 

วศ.99.1-4(1) 
วศ.99.1-4(2) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 กํากับ ติดตามใหสถานศกึษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตาม มาตรฐาน
สถานศกึษา 3 ดี (3D)  

มีการดาํเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อยางจริงจัง เชน การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา การ
รณรงคทุจริตการสอบ การแตงกาย และการ
ตอตานยาเสพตดิ 

วศ.99.1-2 
วศ.99.1-5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

3 3 -  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

3 5 -  

  

รายการหลักฐาน 
วศ.6.1-2 รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร ที่ดําเนินการโดยภาควิชา ที่อยูในหลักสูตรตามมาตรฐาน TQA 
วศ.99.1-1 แผนผังการติดตัง้กลองวงจรปด และภาพถายการติดตั้งกลองวงจรปดของคณะฯ 
วศ.99.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกจิการนกัศึกษา ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง การแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 
วศ.99.1-3 โครงการสงเสรมิการออกกําลังกายของบุคลากร 
วศ.99.1-4(1) ขอมูลจาํนวนนักศกึษาที่เขารวมกจิกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
วศ.99.1-4(2) โครงการกิจกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
วศ.99.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกจิการนกัศึกษา ครั้งที่ 7/2557 เรื่อง ประชาสัมพันธและ

เฝาระวังสอดสองมิใหนักศึกษาเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพตดิ 
 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
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องคประกอบ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบงช้ีท่ี 99.2 
(สกอ.) ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคท้ัง 3 ดาน  

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 3  คะแนน 5  

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3 ดี จํานวน  

1 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3 ดี จํานวน  

2 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3 ดี ครบทั้ง  

3 ดาน 
 

หมายเหต ุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 9 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 58 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด 12 
 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี 
ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย 9 กิจกรรม เชนการเลือกตั้งสโมสร
นักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

วศ.99.1-2 

 2 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี 
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนไทย 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3D ดานการสงเสริม
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  58 
กิจกรรม เชน โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 
ของภาควิชาฯ การรณรงคการแตงกายใหถกู
ระเบียบ กิจกรรมกิจกรรมไหวครู กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนตน 
 
 
 

วศ.6.1-2 
วศ.11-1(12) 
วศ.2.8-3(2) 
วศ.99.1-4(1) 
วศ.99.1-4(2) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/12-4 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี 
ดานการสรางภูมคิุมกันภัยจากยา
เสพติด 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3D ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพตดิ 12 กิจกรรม เชน การ
แขงขันกีฬานองใหม การแขงขันกีฬาระหวางคณะ 
เพื่อการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สราง
ภูมิคุมกันจากยาเสพติด เปนตน 

วศ.99.1-4(1) 
วศ.99.1-4(2) 
วศ.99.2-3(1) 
วศ.99.2-3(2) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

3 3 -  

 

ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3 3 -  

 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.8-3(2) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจาํปการศึกษา 2556 
วศ.6.1-2 รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร ที่ดําเนินการโดยภาควิชา ที่อยูในหลักสูตรตามมาตรฐาน TQA 
วศ.11-1(12) โครงการไหวคร ูประจําปการศกึษา 2556 
วศ.99.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกจิการนกัศึกษา ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง การแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 
วศ.99.1-4(1) ขอมูลจาํนวนนักศกึษาที่เขารวมกจิกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
วศ.99.1-4(2) โครงการกิจกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
วศ.99.2-3(1) โครงการการแขงขันกีฬานองใหม ประจําปการศกึษา 2556 
วศ.99.2-3(2) โครงการทศันศกึษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “English on tour & Learning to ASEAN Community in 

Singapore”  
 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/12-5 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร สนับสนุนและดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี (3D)” ทั้งในสวนที่ดําเนินการ

กิจกรรมตางๆ โดยหนวยงานภายนอก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อมุงเนนใหนักศึกษามี
ทัศนคติทีด่ี มีความรูที่ถูกตอง และมีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ทั้งดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานคุณธรรมจริยธรรม ความเปน
ไทย และ ดานการสรางภูมิคุมกนัภัยจากยาเสพติดโดยการเลนกีฬา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

นโยบาย 3D เปนแผนของมหาวิทยาลัย คณะฯเพียงแตจัดกิจกรรมรองรับตามนโยบายเทานั้น โดยไมไดกาํหนดเปน
แผนกิจกรรมทีช่ดัเจน  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 10 ตัวบงชีต้ามแผนพฒันามหาวิทยาลัย 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-1 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1 
จํานวนนักศึกษา ม.อ. ไปตางประเทศ หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวตางชาติท่ีจัดใน           
ประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการรวม) 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดย ปการศกึษา 2555 กําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน 
 ปการศกึษา 2556 กําหนดรอยละ 6 เทากบั 5 คะแนน 
 ปการศกึษา 2557 กําหนดรอยละ 8 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ

1. จํานวนนักศึกษาไปตางประเทศ (นับตามปการศกึษา) ไมวาจะไปเรียนตามหลักสูตร/
โครงการอื่นๆ โดยใหมีการทําหนังสือขออนุมัติไปตางประเทศ 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนั้น (นับตามปการศึกษา) สามารถนับไดทกุกรณี ไมวา
นักศกึษาจะเปนผูจดั หรือนักศึกษาเขารวม 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- 3.52 3.52 - 

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

1 5.93 4.94  

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร การเดินทางไปตางประเทศ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมกับ

นักศึกษาตางชาติที่จัดในประเทศไทย ทั้งสิ้น 223 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 3,761 คน คิดเปนรอยละ 5.93 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-2 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.7-8 รายชื่อนกัศึกษานําเสนอผลงาน/เขารวมกิจกรรมกับนักศกึษาชาวตางชาติที่จดัในประเทศไทย ระดับ

ปริญญาตรี 
วศ.10.1-1 ตารางสรุปการเดินทางไปตางประเทศ หรือเขารวมกิจกรรมกับนกัศึกษาตางชาตทิี่จัดในประเทศไทย 

ของนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 
วศ.10.1-2 ขอมูลการเดินทางไปตางประเทศ หรือเขารวมกจิกรรมกับนักศกึษาตางชาติที่จดัในประเทศไทย ของ

นักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2556 
วศ.10.1-3 รายชื่อนกัศึกษาที่ไดรับการคดัเลอืกฝกงานตางประเทศ  ป 2556  

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-3 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาไดตามเปาหมาย (ระดับปริญญาตรี เฉพาะชั้นปที่ 1) 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดย ปการศกึษา 2555 กําหนดรอยละ 70 เทากับ 5 คะแนน 
 ปการศกึษา 2556 กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 
 ปการศกึษา 2557 กําหนดรอยละ 90 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ
1. การนับจาํนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปการศึกษา โดยใหนับตามปการศกึษา 
2. การนับจาํนวนนักศึกษาทีก่ําหนดไวในแผนการรบันักศกึษา โดยใหนับตามปการศกึษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

75 95.97 5.00  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

95 102.64 5.00  

ผลการดําเนินงาน 
งานรับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 สามารถรับนักศึกษาไดตามแผน โดยไมตองมีการรับนักศึกษาแอดมิชชั่นรอบ

สอง เนื่องจากการปรับกระบวนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหเปนเชิงรุกและเปนระบบมากขึ้น 

รายการหลักฐาน 
วศ.10.2-1 ระดับความสําเรจ็ในการรับนักศกึษาไดตามเปาหมาย (รอยละ) 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-4 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.3 สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดย ปการศกึษา 2555 กําหนดรอยละ 7 เทากับ 5 คะแนน 
 ปการศกึษา 2556 กําหนดรอยละ 8 เทากับ 5 คะแนน 
 ปการศกึษา 2557 กําหนดรอยละ 9 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ
1. การนับจาํนวนนักศึกษาชาวตางชาติระดับบัณฑิตศกึษา โดยใหนับตามปการศกึษา 
2. การนับจาํนวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทั้งหมด โดยใหนับตามปการศกึษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

1.50 1.80 1.29  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

5 2.07 1.30  

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีนักศึกษาชาวตางประเทศระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 13 คน จากนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 627  คน คิดเปนรอยละ 2.07 ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมาย แตอยางไรก็ตามไดมีนักศึกษาตางประเทศเขา
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้นรอยละ 0.27 

รายการหลักฐาน 
วศ.10.3-1 ตารางสรุปนักศกึษาชาวตางประเทศและนักศึกษาทั้งหมดระดับบณัฑิตศึกษา ปการศกึษา 2556 
วศ.10.3-2 รายชื่อนกัศึกษาชาวตางประเทศระดับบัณฑิตศกึษา ปการศกึษา 2556 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-5 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.4 สัดสวนจํานวนหลักสูตรนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ

1. การนับจาํนวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศกึษา โดยใหนับตามป
การศกึษา 

2. การนับจาํนวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี/ระดับบณัฑิตศึกษาทั้งหมด โดยใหนับตามป
การศกึษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ (คณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศกึษา) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

- 0.00 0.00 - 

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

0 0.00 0.00  

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 คณะฯยังไมมีหลักสูตรนานาชาติ โดยมีแผนที่จะเปดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกในป

การศึกษา 2558 

รายการหลักฐาน 
วศ.10.4-1 ตารางสรุปหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ปการศึกษา 2556 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-6 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.5 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ

1. อาจารยชาวตางประเทศตองมาทําการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา 
2. ใหนับอาจารยชาวตางประเทศ (โดยยึดตามการถอืสัญชาติของอาจารยที่ระบุไวใน 

Passport) 
3. กรณีเปนอาจารยคนไทยแตทาํงานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยตางประเทศ มาชวยทําการสอน 

จะสามารถนับเปนอาจารยชาวตางประเทศได โดยตองมาทาํการสอนอยางนอย 1 เทอมหรือ
สอน 1 รายวิชา 

4. กรณีเปนอาจารยชาวตางประเทศที่ทํางานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาชวยทํา
การสอน จะสามารถนับเปนอาจารยชาวตางประเทศได โดยตองมาทําการสอนอยางนอย 1 
เทอม หรือ สอน 1 รายวิชา 

5. การนับจาํนวนอาจารยชาวตางประเทศ และจํานวนอาจารยทั้งหมด โดยใหนับตามป
การศกึษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

1.60 1.72 0.86  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

1.60 1.71 0.85  

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-7 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีอาจารยชาวตางประเทศเพียง 3 คน ประจําที่วิทยาเขตหาดใหญ 2 คน และวิทยาเขตภูเก็ต 

1 คน เปนไปตามตามเปาหมาย แตยังหางจากเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวมาก 

รายการหลักฐาน 
วศ.10.5-1 รายชื่ออาจารยชาวตางประเทศ ปการศกึษา 2556 
 

หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-8 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.6 จํานวน Visiting Professor 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวน 1 ทาน จํานวน 2 ทาน จํานวน 3 ทาน จํานวน 4 ทาน จํานวน 5 ทานขึ้นไป 
 

หมายเหต ุ

1. ใหทําการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน (นับตามปการศึกษา) 
เชน สัมมนา บรรยาย ฯลฯ ไมทําการนับกรณีที่เชญิมาเพื่อเยี่ยมชม/ดูงาน 

2. กรณี Visiting Professor มาหลายครั้ง สามารถนับซ้ําได (นับไดทั้งจํานวนคนและจํานวน
ครั้ง) ใหนับตามจํานวนคร้ังของการมา เชน 2 คน มา 2 ครั้ง นับ 4 โดยใหคณะรายงาน
ขอมูล จํานวนคน/จํานวนครั้ง 

3. นับเฉพาะที่มีตําแหนงทางวิชาการที่เปน full Professor หรือ Emeritus  Professor 
4. นับทั้ง Visiting Professor ที่มาทํางานใน ม.อ. และ Professor ของ ม.อ. ที่ไดรับเชิญเปน 

Visiting  Professor ในตางประเทศ  
5. หลักฐานตองมีเปนจดหมายเชิญเปน Visiting  Professor เปนทางการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

0.5 3 3.00  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

1 3 3.00  

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีจํานวน Visiting Professor 3 คน  

รายการหลักฐาน 
วศ.10.6-1 รายชื่อ Visiting Professor ปการศกึษา 2556 

หมายเหตุ /ขอสงัเกต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-9 

 

องคประกอบ 10 ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนามาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 10.7 จํานวนโครงการวิจัยรวมกับตางประเทศ 

เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ
1. การนับจาํนวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ โดยใหนับตามปงบประมาณ 
2. ตัวหารของตัวบงชี้ คือ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ตัวหารตวั

เดียวกับ สกอ.4.3) โดยนับตามปการศกึษา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

0.50 3.90 3.90  

 
ผลการประเมินตนองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนอง บรรลุเปาหมาย 

0.50 3.76 3.76  

ผลการดําเนินงาน 
ในป 2556 คณะฯ มีจํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ จํานวน 6 โครงการ โดยมีอาจารยที่อยูปฏิบัติงาน 

159.50 คน คิดเปนรอยละ 3.76 เปนไปตามเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.2-1 ขอมูลอาจารยประจําทุกระดับ ชวงปการศกึษา 2554-2556 
วศ.10.7-1 ขอมูลโครงการวจัิยที่ทํารวมกับตางประเทศ ปการศกึษา 2556 

 
หมายเหตุ /ขอสงัเกต 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศกึษา 2556/ปงบประมาณ 2556 6/13-10 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งจะสามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติและจํานวนหลักสูตร อยางไรก็ตามการดําเนินการ
ดังกลาวตองใชเวลาและงบประมาณในการดําเนินการ โดยคาดวาคณะฯ จะสามารถเปดหลักสูตรนานาชาติได ในปการศึกษา 
2558 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 ไมมี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตาราง



4.รายงานตาราง
4.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพท (%หรือสัดสวน)  (เกณฑ สกอ.)

ตัวบงช้ีที่ 1.1 8 8 5.00 5.00
ตัวบงช้ีที่ 2.1 6 6 4.00 4.55
ตัวบงช้ีที่ 2.2 58 110.50 176.50 62.61 5.00
ตัวบงช้ีที่ 2.3 22 45 176.50 25.50 4.25

ตัวบงช้ีที่ 2.4 6 7 5.00

ตัวบงช้ีที่ 2.5 6 7 5.00

ตัวบงช้ีที่ 2.6 7 7 5.00

ตัวบงช้ีที่ 2.7 6 6 5.00

ตัวบงช้ีที่ 2.8 5 4 4.00

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 1 85 384 527 72.87 3.64

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 2 4 4.10 4.10

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 3 40 50.75 155 32.74 5.00

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 4 75 15 16 93.75 5.00

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 14 4.7 868.50 176.50 4.92 4.10

้ ่

คะแนนเฉลี่ยราย

องคประกอบ
ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ตัวบงชีที 3.1 7 7 5.00 5.00
ตัวบงช้ีที่ 3.2 6 6 5.00
ตัวบงช้ีที่ 4.1 7 7 5.00 4.17
ตัวบงช้ีที่ 4.2 6 6 5.00
ตัวบงช้ีที่ 4.3 400,000 43,055,281 159.50 269,939 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 5 30 57.00 176.50 32.29 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 6 30 28.00 176.50 15.86 3.97
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 7 6 3.75 176.50 2.12 1.06
ตัวบงช้ีที่ 5.1 5 5 5.00 5.00
ตัวบงช้ีที่ 5.2 5 4 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 8 30 26 70 37.14 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 9 5 5 5.00
ตัวบงช้ีที่ 6.1 5 5 5.00 4.67
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 10 5 5 4.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 11 4 5 5.00
ตัวบงช้ีที่ 7.1 7 7 5.00 4.72
ตัวบงช้ีที่ 7.2 5 5 5.00
ตัวบงช้ีที่ 7.3 5 5 5.00
ตัวบงช้ีที่ 7.4 5 6 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 12 4 3.97 3.97
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 13 4 4.32 4.32
ตัวบงช้ีที่ 8.1 7 7 5.00 5.00
ตัวบงช้ีที่ 9.1 8 8 4.00 4.42
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 15 4.51 4.84 4.84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงประมาณ 2556 7/1-1



ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพท (%หรือสัดสวน)  (เกณฑ สกอ.)

คะแนนเฉลี่ยราย

องคประกอบ
ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 16.1 5 4 4.00 4.66
ตัวบงช้ี สมศ. ที่16.2 4 4.31 4.31
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 17 5 5 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 18.1 5 4 5.00
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 18.2 5 5 5.00
ตัวบงช้ีที่ 3 (กพร.) 0.7 0.75 176.5 0.42  
ตัวบงช้ีที่ 4.1.3 (กพร.) 80 569 1029 55.30  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงประมาณ 2556 7/1-2



4.2  ตารางที่ ส.1 (สกอ.) ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพท (%หรือสัดสวน)  (เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 8 8 5.00
ตัวบงชี้ที่ 2.1 6 6 4.00
ตัวบงชี้ที่ 2.2 58 110.5 176.5 62.61 5.00
ตัวบงชี้ที่ 2.3 22 45 176.5 25.50 4.25

ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 7 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5 6 7 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 7 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 6 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 4 4.00

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 7 5.00
ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 6 5.00
ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 7 5.00
ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 6 5.00
ตัวบงชี้ที่ 4.3 400,000 43,055,281 159.5 269,939 5.00
ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 5 5.00
ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 5 5.00
ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 5 5.00
ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 7 5.00
ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 5 5.00
ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 5 5.00
ตัวบงชี้ที่ 7.4 5 6 5.00
ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 7 5.00
ตัวบงชี้ที่ 9.1 8 8 4.00

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงประมาณ 2556 7/2-1



4.3  ตารางที่ ส.1 (สมศ.) ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพท (%หรือสัดสวน)  (เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 85 384 527 72.87 3.64

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 4 4.10 4.10

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 3 40 50.75 155 32.74 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 75 15 16 93.75 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 30 57.00 176.5 32.29 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 30 28.00 176.5 15.86 3.97

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 6 3.75 176.5 2.12 1.06

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 30 26 70 37.14 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 5 5 5.00

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 10 5 4 4.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11 4 5 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 4 3.97 3.97

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 4 4.32 4.32

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 4.7 868.5 176.5 4.92 4.10

ี้ ี่

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงประมาณ 2556 7/3-1

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15 4.51 4.84 4.84

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.1 5 4 4.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.2 4 4.31 4.31

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17 5 5 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.1 5 4 5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.2 5 5 5.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงประมาณ 2556 7/3-1



4.4  ตารางที่ ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 1 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 2 4.75 4.75 4.31 4.55 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 3 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 3.34 4.17 ระดับดี

องคประกอบที่ 5 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 6 5.00 4.50 4.67 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 7 5.00 4.15 4.72 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 8 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 9 4.00 4.84 4.42 ระดับดี

องคประกอบที่ 97 4.66 4.66 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

ของทุกองคประกอบ
4.81 4.89 4.35 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก

องคประกอบคุณภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.5      ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1 4.35 4.35 ระดับดี

มาตรฐานที่ 2 4.81 4.88 4.58 4.75 ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก 4.86 4.15 4.70 ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข 4.81 4.89 4.66 4.77 ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3 5.00 3.34 4.01 ระดับดี

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของ

ทุกมาตรฐาน
4.81 4.89 4.35 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก

มาตรฐานอุดมศึกษา หมายเหตุ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.6  ตารางที่ ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 5.00 4.64 4.78 ระดับดีมาก
ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.43 4.64 ระดับดีมาก
ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 4.62 5.00 3.53 4.17 ระดับดี
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมุมมอง 4.81 4.89 4.35 4.62 ระดับดีมาก
ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก

มุมมองดานการบริหารจัดการ หมายเหตุ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.7 ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม

ในการจัดการศึกษา

 (1)ดานกายภาพ 5.00 5.00 ระดับดีมาก

 (2)ดานวิชาการ 4.62 4.67 4.10 4.56 ระดับดีมาก

 (3)ดานการเงิน 5.00 5.00 ระดับดีมาก

 (4)ดานการบริหารจัดการ 4.83 4.41 4.62 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 1 4.75 4.80 4.36 4.64 ระดับดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา

 (1)ดานการผลิตบัณฑิต 5.00 4.35 4.08 ระดับดี

 (2)ดานการวิจัย 5.00 5.00 3.34 4.17 ระดับดี

 (3)ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

 (4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.50 4.83 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 4.12 4.60 ระดับดีมาก

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 4.81 4.89 4.35 4.62 ระดับดีมาก
ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา หมายเหตุ
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานและ 
ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้



แบบฟอรม 8 แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ (SAR - 8) ปการศึกษา 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 ดีมาก
สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5 5.00 ดีมาก
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.55 ดีมาก
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ขอ) 4.00 ดี

กรณีที่ 1 ไมเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0.00 ตองปรับปรุง
กรณีที่ 2 เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี

สกอ. 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (รอยละ) 5.00 ดีมาก
กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก อาจารยป.เอก 110.50 62.61 5.00 5.00 ดีมาก

อาจารยทั้งหมด 176.5
กรณีที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก รอยละปกอนหนา 60.34 2.26 0.94 0.94 ตองปรับปรุง

รอยละปปจจุบัน 62.61
สกอ. 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (รอยละ) 4.25 ดี

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รศ.+ศ. 45 25.50 4.25 4.25 ดี
อาจารยทั้งหมด 176.5

กรณีที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละปกอนหนา 21.84 3.66 3.05 3.05 พอใช
รอยละปปจจุบัน 25.50

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก

ขอมูล
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ

ผลการประเมินองคประกอบและตัวบงชี้ คะแนน จํานวนขอ
ที่ทําได

ผลการ
ดําเนินงาน

ตั้ง
หาร

คะแนน
(ระดับ)

ุ ุ ู ( )
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
              ตามคุณลักษณะของบัณฑิต (ขอ)

1 1 1 1 1 1 6 5 5.00 ดีมาก

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
              ที่จัดใหกับนักศึกษา (ขอ)

1 1 1 1 4 4 4.00 ดี

บัณฑิตที่ไดงานทําฯ 384 72.87 3.64 3.64 ดี
บัณฑิตที่ตอบฯ 527
คะแนนประเมินรวม 787.20 4.10 4.10 4.10 ดี
บัณฑิตที่ไดรับ
การประเมิน

192

สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
            ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ)

ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

50.75 32.74 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 0.00
กรณีที่ 2 18.50
กรณีที่ 3 23.25
กรณีที่ 4 9.00
ผูสําเร็จ

การศึกษาป.โท
155

สมศ. 4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
            ที่ไดรับการตีพิมพ (รอยละ)

ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

15.00 93.75 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 1.50
กรณีที่ 2 0.50
กรณีที่ 3 0.00
กรณีที่ 4 13.00
ผูสําเร็จ

การศึกษาป.เอก
16

สมศ. 1. บัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
            ภายใน 1 ป (รอยละ)
สมศ. 2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
             คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (ระดับการประเมิน)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9ขอมูล
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ

ผลการประเมินองคประกอบและตัวบงชี้ คะแนน จํานวนขอ
ที่ทําได

ผลการ
ดําเนินงาน

ตั้ง
หาร

คะแนน
(ระดับ)

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย ถวงน้ําหนักของ
อาจารย

868.50 4.92 4.10 4.10 ดี

อาจารย-ตรี 0.00
อาจารย-โท 66.00
อาจารย-เอก 187.50
ผศ.-ตรี 1.00
ผศ.-โท 57.00
ผศ.-เอก 222.00
รศ.-ตรี 0.00
รศ.-โท 45.00
รศ.-เอก 280.00
ศ.-ตรี 0.00
ศ.-โท 0.00
ศ.-เอก 10.00

อาจารยทั้งหมด 176.50
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
             ดานขอมูลขาวสาร (ขอ)

1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (ขอ) 1 1 1 1 1 1 6 5 5.00 ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 4.17 ดี

ไ ั ิ ั ื    ีสกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
             หรืองานสรางสรรค (ขอ)

1 1 1 1 1 1 6 5 5.00 ดีมาก

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
             ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

5.00 ดีมาก

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาท) เงินสนับสนุน 43,055,281 269,939.06 5.00 5.00 ดีมาก
อาจารย+นักวิจัย 159.50

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถวงน้ําหนัก

ผลงานฯ
57.00 32.29 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 9.50
กรณีที่ 2 1.00
กรณีที่ 3 1.50
กรณีที่ 4 45.00
อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

176.50

สมศ. 6. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (รอยละ) จํานวนงานวิจัย/
สรางสรรค

28.00 15.86 3.97 3.97 ดี

อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

176.50

สมศ. 7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (รอยละ) ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

3.75 2.12 1.06 1.06 ตองปรับปรุง

กรณีที่ 1 0.00
กรณีที่ 2 0.00
กรณีที่ 3 3.75
กรณีที่ 4 0.00
อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

176.50
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9ขอมูล
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ

ผลการประเมินองคประกอบและตัวบงชี้ คะแนน จํานวนขอ
ที่ทําได

ผลการ
ดําเนินงาน

ตั้ง
หาร

คะแนน
(ระดับ)

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (ขอ) 1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (ขอ) 1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก
สมศ. 8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
            มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (รอยละ)

จํานวน คก./กก.
บริการวิชาการที่
นํามาใชในการ
พัฒนาฯ

26.00 37.14 5.00 5.00 ดีมาก

จํานวน คก./กก.
บริการวิชาการ
ทั้งหมด

70.00

สมศ. 9. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
            หรือองคกรภายนอก (ขอ)

1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ขอ) 1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก
สมศ. 10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 1 1 1 1 4 4 4.00 ดี
สมศ. 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.72 ดีมาก
สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (ขอ) 1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (ขอ) 1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ขอ) 1 1 1 1 1 1 6 5 5.00 ดีมาก
สมศ. 12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (คะแนน) 3.97 3.97 3.97 ดี
สมศ. 13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (คะแนน) 4.32 4.32 4.32 ดี
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5.00 ดีมาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.42 ดี
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 4.00 ดี
สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
             รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนประเมิน)

4.84 4.84 4.84 ดีมาก

คาเฉลี่ย 9 องคประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน (ไมรวมตัวบงชี้อัตลักษณ เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม) 4.61 ดีมาก
องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ (5) 4.66 ดีมาก
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
               (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) (ขอ)

1 1 1 1 4 4 4.00 ดี

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (คะแนนประเมิน) ผลรวมคะแนน
ประเมิน

828 4.31 4.31 4.31 ดี

บัณฑิตที่ไดรับ
การประเมิน
ทั้งหมด

192

สมศ. 17. ผลการผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
              เปนเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย) (ขอ)

1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก

สมศ. 18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ (สมศ.)
สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  
               ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ)

1 1 1 1 4 5 5.00 ดีมาก

สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2  
               ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก

คาเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ 1-11 ของ สมศ. 4.25 ดี
คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ สมศ. 4.39 ดี
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9ขอมูล
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ

ผลการประเมินองคประกอบและตัวบงชี้ คะแนน จํานวนขอ
ที่ทําได

ผลการ
ดําเนินงาน

ตั้ง
หาร

คะแนน
(ระดับ)

องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. (มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล)
กพร. 3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรห อนุสิทธิบัตร 3 0.75

สิทธิบัตร 0
นศ.สอบผาน 569 55.30
นศ.เขาสอบ 1,029

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
99.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (ขอ) 1 1 1 1 1 5
99.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
         ตลอดจนเกิดพฤติกรรม (ขอ)

จํานวนดาน 3.00

องคประกอบที่ 10  องคประกอบของมหาวิทยาลัย (7)
นศ.เขารวมฯ 223 5.93 4.94 4.94 ดีมาก
นศ.ทั้งหมด 3,761

นศ.รับเขา 815 102.64 5.00 5.00 ดีมาก
นศ.ตามแผน 794
นศ.ตางชาติ 13 2.07 1.30 1.30 ตองปรับปรุง
นศ.บัณฑิตฯ 627

หลักสูตรนานาชาติ 0 0.00 0.00 0.00 ตองปรับปรุง
หลักสูตรบัณฑิตฯ 20
อ.ตางประเทศ 3 1.70 0.85 0.85 ตองปรับปรุงมอ. 10.5 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (รอยละ)

มอ. 10.1 รอยละของจํานวนนักศึกษา ม.อ.ไปตางประเทศ 
             หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาตางชาติที่จัดใน
             ประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการรวม)
มอ. 10.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษา ไดตามเปาหมาย (รอยละ)

มอ. 10.3 สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติระดับบัณฑิตศึกษา (รอยละ)

มอ. 10.4 สัดสวนจํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับบญัฑิตศึกษา (รอยละ)

กพร. 4.1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
                ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

อ.ทั้งหมด 177
มอ. 10.6 จํานวน Visiting Professor (คน) จํานวน 3 3.00 3.00 3.00 พอใช

โครงการวิจัยรวม 6 3.76 3.76 3.76 ดี
อ.ปฏิบัติงาน 159.5

มอ. 10.7 จํานวนโครงการวิจัยรวมกับตางประเทศ  (รอยละ)
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แผน/ผลการดําเนนิงานรายตัวบงชี ้
ปการศึกษา 2555-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร



แบบฟอรม 9 แผน-ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2555-2560 (SAR–9) คณะวิศวกรรมศาสตร

แผน

ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1)
แผน 7 8 8 8 8 8

ผล 8 8

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (8)
แผน 7 6 6 6 6 6

ผล 6 6

แผน 58 58 60 60 60 60

ผล 60 34 62 61

ขอ

ขอ

สกอ. 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

องคประกอบและตัวบงชี้
แผนการดําเนินงาน

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

หนวยนับ

รอยละ
ผล 60.34 62.61

แผน 22 22 22 22 22 22

ผล 21.84 25.50

แผน 6 6 7 7 7 7

ผล 7 7

แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 7 7

แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 6 7

แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 6 6

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 4

ขอ

ขอ

ขอ

สกอ. 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน

                ตามคุณลักษณะของบัณฑิต

สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

                ที่จัดใหกับนักศึกษา
ขอ

ขอ

รอยละ
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แผน

ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงาน
หนวยนับ

แผน 90 85 85 87 87 90

ผล 83.69 72.87

แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ผล 4.18 4.10

แผน 40 40 40 40 40 50

ผล 52.74 32.74

แผน 75 75 75 75 75 75

ผล 140.79 93.75

แผน 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

รอยละ
สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

              ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ

คาดัชนี

สมศ. 1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย

คะแนน

เต็ม 5

รอยละ

สมศ. 2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก 

              ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

สมศ. 4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

              ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ผล 4.78 4.92

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2)
แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7

ขอ แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 6 6

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (3)
แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7

แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 6 6

แผน 325,000 400,000 400,000 450,000 450,000 500,000

ผล 499,603 269,939

คุณภาพ

ขอ

ขอ

บาท/คน

ขอ
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

               ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
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แผน

ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงาน
หนวยนับ

แผน 30 30 30 30 30 30

ผล 48.56 32.29

แผน 20 30 40 50 50 50

ผล 64.37 15.86

แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 6.47 2.12

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (2)
แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5
ขอ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

สมศ. 7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

สมศ. 6. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

แผน 30 30 30 30 30 30

ผล 35.38 37.14

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1)
แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 4 4

แผน 4 4 4 4 4 4

ผล 5 5

ขอ

ขอ

รอยละ
สมศ. 8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ

              มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

สมศ. 10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

สมศ. 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม

ขอ

ขอ
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สมศ. 9. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

              หรือองคกรภายนอก
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แผน

ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงาน
หนวยนับ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4)
แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 6 6

ขอ

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ขอ

ขอ

ขอ

แผน 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ผล 4.14 3.974

แผน 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ผล 3.99 4.32

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1)
แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)
ขอ แผน 8 8 8 9 9 9

ผล 8 8

แผน 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

ผล 4.81 4.84

คะแนน

เต็ม 5

สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

คะแนน

เต็ม 5

คะแนน

เต็ม 5

ขอ

สมศ. 13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สมศ. 12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แผน

ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงาน
หนวยนับ

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ (5)
แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 4

แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ผล 4.34 4.31

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 4 4

คะแนน

เต็ม 5

ขอ

ขอ

สมศ. 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ *

สมศ. 17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

                เอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย)

ขอ
สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 

                  ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ)

สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

                  (นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม)

แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5

องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
แผน 0.700 0.700 0.70 0.70 0.70 0.70

ผล 0.575 0.425

แผน 80 80 80 80 80 80

ผล 62.82 55.30

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" (2)
99.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ขอ แผน 3 3 3 3 3 3

ผล 3 5

99.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู ขอ แผน 3 3 3 3 3 3

ผล 3 3

กพร. 4.1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ

                   การทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

รอยละ
กพร. 3 จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค

              ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

รอยละ

ขอ
สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 

                  ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แผน

ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงาน
หนวยนับ

องคประกอบที่ 10  องคประกอบของมหาวิทยาลัย (7)
รอยละ แผน 0.4 1 1 1 1 1

ผล 3.52 5.93

รอยละ แผน 75 95 95 95 95 95

ผล 95.97 102.64

รอยละ แผน 1.5 5 5 5 5 5

ผล 1.80 2.07

รอยละ แผน 0 0 0 5 5 5

ผล

มอ. 10.1 จํานวนนักศึกษา ม.อ.ไปตางประเทศ หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษา

               ตางชาติที่จัดในประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการรวม)

มอ. 10.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษา ไดตามเปาหมาย

มอ. 10.3 สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติระดับบัณฑิตศึกษา

มอ. 10.4 สัดสวนจํานวนหลักสูตรนานาชาติ

รอยละ แผน 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

ผล 1.72 1.70

จํานวน แผน 0.5 1 1 1 1 1

ผล 4 3

รอยละ แผน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ผล 4.55 3.76

มอ. 10.5 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ

มอ. 10.6 จํานวน Visiting Professor

มอ. 10.7 จํานวนโครงการวิจัยรวมกับตางประเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ท่ี 053/2557 
เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปการศกึษา 2556 
------------------------------------------ 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522   
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้  
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ ์ เหลาด ี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.รัชพล สันติวรากร ผูทรงคุณวุฒ ิ
3. รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร อุทารพันธุ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยอ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยเศรษฐกร พงศพานิช กรรมการ 
7. นายคมกริช ชนะศร ี กรรมการ 
8. นางนันธิญาน ศิริวรรณ เลขานุการ 
9. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน เลขานุการ 
10. นางสาวอุษณยี ชนะวรรโณ เลขานุการ 

 
ใหคณะบุคคลดังกลาวขางตน มีบทบาทหนาที่ตามที่ระบุในคูมือการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html) 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป  
 
  ส่ัง  ณ  วันที่   21  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557 
        

 
 

                  (รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย) 
                 คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
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เอกสารอางอิง 
 

องคประกอบที่ 1 
วศ.1.1-1(1) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/55_59.pdf 
วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_56.pdf 
วศ.1.1-1(3) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_57.pdf 
วศ.1.1-2 Web site เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร 

http://www.eng.psu.ac.th/download/planning/strategy/ 
วศ.1.1-4 การกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2556 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ และ  

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_4.pdf 

วศ.1.1-5(1) ผลการประเมินแผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_5(1).pdf 

วศ.1.1-5(2) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555 ของสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ และฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_5(2).pdf 

วศ.1.1-6 ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_6.pdf 

วศ.1.1-7(1) รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดของแผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตรป 2555-2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_7(1).pdf 

วศ.1.1-7(2) ประเมินผลแผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตรป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_7(2).pdf 

วศ.1.1-8 แผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 ฉบับปรับปรุง พ.ค.2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component01/IQA_01_1_8.pdf 

องคประกอบที่ 2 

วศ.2.1-1 การปรับปรุงแผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2554 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference54/referencelevel/2.1-1.pdf 

วศ.2.1-2 มติกรรมการวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference54/referencelevel/2.1_2.pdf 

วศ.2.1-3(1) ขอมูลหลักสูตร ปการศึกษา 2555 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component02/IQA_02_1_3.pdf 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 11-2

วศ.2.1-3(2) เอกสารนําสง มคอ 3, 5 และระบบสารสนเทศ  TQF 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_1_3(2).pdf 

วศ.2.1-4(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_1_4(1).pdf 

วศ.2.1-4(2) เอกสารรับรองจากสภาวิศวกร  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component02/IQA_02_1_4(2).pdf 

วศ.2.1-5 เอกสารเชิญประชุม มคอ 3 ออนไลน และ มคอ 7 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_1_5.pdf 

วศ.2.1-7 ขอมูลหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_1_7.pdf 

วศ.2.1-8 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_1_8.pdf 

วศ.2.2-1 ขอมูลอาจารยประจําทุกระดับ ชวงปการศึกษา 2554-2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/EQA_14_2.pdf 

วศ.2.4-1(1) รายงานผลแผนการจัดฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-11.pdf 

วศ.2.4-1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/Training_plan/trainingPlan57.pdf 

วศ.2.4-1(3) แผนปฏิบัติการประจําป 2557 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/Action_Plan_HR2557new.xls 

วศ.2.4-1(4) แผนพัฒนางานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/hr-development-plan/hr-dev-plan-and-eva-57.pdf 

วศ.2.4-1(5) แบบฟอรมการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ (การพัฒนาคุณวุฒิ และการขอตําแหนงทาง
วิชาการ) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/stories/kpi55doc/ws2.4-15.xls 

วศ.2.4-1(6) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2555-2559 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/HR-Strategy-plan-55-59.pdf 

วศ.2.4-3(1) แผนสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2556-2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-31.pdf 

วศ.2.4-3(2) ภาพกิจกรรมและผลประเมินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ป 2556 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-14.pdf 

วศ.2.4-3(3) ขอมูลโครงการเยี่ยมไขบุคลากร 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-33.xls 

วศ.2.4-3(4) ระบบดูแลบุคลากรใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/stories/kpi55doc/ws2.4-34.pdf 
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วศ.2.4-3(5) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง หลักการวาดวยพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-35.pdf 

วศ.2.4-3(6) การจัดระบบความมั่นคงและความกาวหนาสายอาชีพ เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-36.pdf 

วศ.2.4-3(7) แผนความกาวหนารายบุคคล (ในระบบสารสนเทศบุคลากร) 
https://phoenix.eng.psu.ac.th/personnel/ 

วศ.2.4-4(1) ผลการประเมินโครงการฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของบุคลากร 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/training-evaluated57.pdf 

วศ.2.4-4(2) ระบบประเมินการสอนอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร 
https://eval2.eng.psu.ac.th/ 

วศ.2.4-4(3) โครงการเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-43.xls 

วศ.2.4-6(1) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําคณะฯ และความคืบหนาในการขอตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรคณะฯ 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/index.php/committee-menu/151-prof-committee 

วศ.2.4-6(2) แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดี 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-62.pdf 

วศ.2.4-6(3) ผลการสํารวจความสุขของบุคลากรคณะฯ ชวงครึ่งปแรก 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-63.pdf 

วศ.2.4-7(1) ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 2557 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/evaluated-action-plan-hr-1-57.xls 

วศ.2.4-7(2) ประเมินแผนพัฒนางานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-72.pdf 

วศ.2.4-7(3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอการจัดการทรัพยากรบุคคล 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/hr-evaluated57.pdf 

วศ.2.5-1(1) ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทุกระดับ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_1(1).pdf 

วศ.2.5-1(2) ขอมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_1(2).pdf 

วศ.2.5-2(1) วีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุด 2556 
http://www.youtube.com/watch?v=NAlvbmOyzSc 

วศ.2.5-2(2) chat กับ บรรณารักษ 
http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1789%3Ach
at--&catid=56%3Alibrary-service&lang=th 

วศ.2.5-4(1) ระบบสารสนเทศ สําหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
https://sis-hatyai2.psu.ac.th/WebRegist2005/ 
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วศ.2.5-5(1) ภาพถายการสํารองน้ําไวใชบริเวณบอพักเก็บน้ําสํารองภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_5(1).pdf 

วศ.2.5-5(2) ภาพถายเครื่องปนไฟฟาสํารองขนาด 500 kva 2 เครื่องและขนาด 250 kva 1 เครื่อง 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_5(2).pdf 

วศ.2.5-5(3) ภาพถายเครื่องยอยขยะ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component02/IQA_02_5_5(4).pdf 

วศ.2.5-5(4) ภาพถายถังเก็บขยะเคมี วัตถุมีพิษ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component02/IQA_02_5_5(5).pdf 

วศ.2.5-5(5) ภาพถายบอดักไขมันบริเวณดานขางทางเขาโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_5(5).pdf 

วศ.2.5-5(6) ภาพถายอุปกรณตรวจจับความรอน ตรวจจับควันไฟ ระบบแจงเตือน และฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ
ในตึกวิจัยฯ สิรินธร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component02/IQA_02_5_5(7).pdf 

วศ.2.5-5(7) ภาพถายอุปกรณดับเพลิงที่ติดตั้งในอาคารคณะฯ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component02/IQA_02_5_5(8).pdf 

วศ.2.5-5(8) ภาพถายกลองวงจรปด 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_5(8).pdf 

วศ.2.5-6(1) ความพึงพอใจภาพรวมของของสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
http://www.clib.psu.ac.th/home/attachments/article/2374/library-56.pdf 

วศ.2.5-6(2) ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ผานระบบประเมินองคกร   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_6(2).pdf 

วศ.2.5-6(3) ผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ปการศึกษา 2556 
โดยกองอาคารสถานที่รวมกับกองกิจการนักศึกษา 
http://www.ppss.psu.ac.th/images/stories/qa/56/hatyai_56.pdf 

วศ.2.6-1(1) ระบบสารสนเทศการประเมินการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 

วศ.2.6-3(1) เอกสารหลักสูตร มคอ 2 ทุกรายวิชาที่จัดช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 12 สาขาวิชา  http://lms.psu.ac.th/course/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เขาไดเฉพาะกรรมการวิชาการคณะฯ) 

วศ.2.6-3(2) รายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กําหนดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 จํานวน 12 สาขาวิชา ใหมีช่ัวโมงรายวิชาศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห ทุกรายวิชา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_3(2).pdf 

วศ.2.6-4(1) ขอมูลอาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_4(1).pdf 
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วศ.2.6-4(2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_4(2).pdf 

วศ.2.6-5 งานวิจัยดานวิศวศึกษาที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_5.pdf 

วศ.2.6-6(1) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง “สรุปผลการประเมินการสอนของ
อาจารย” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_6(1).pdf 

วศ.2.6-6(2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง “สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย 
รายวิชาพื้นฐานกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_6(2).pdf 

วศ.2.6-7 เอกสารนําสงขอมูลการประเมินรายวิชา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_6_7.pdf 

วศ.2.7-1 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  รุนปการศึกษา 2554 
http://www.planning.psu.ac.th/images/files/InstitutionalResearch/employer/2554/TQFJOB54-
55.xls 

วศ.2.7-2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา เรื่อง รายงานสรุปผลแบบ
สํารวจสถานภาพและภาวะการหางานทําของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร รุนปการศึกษา 2555 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_2.pdf 

วศ.2.7-3(1) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง สรุปผลการดําเนิน
โครงการ IHPT ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_3(1).pdf 

วศ.2.7-3(2) โครงการพัฒนานักศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกับ Universiti Sains Malaysia “USM & PSU 
Engineering Camp 2013” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_3(2).pdf 

วศ.2.7-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_4.pdf 

วศ.2.7-5 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดโดยภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  
https://student.psu.ac.th/news 

วศ.2.7-7 กําหนดการอบรมสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการสืบคน การตั้งโจทยวิจัยและการเขียนบทความและ
รายงาน การเขียนโครงราง และทักษะการคิดอยางสรางสรรค 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_7.pdf 

วศ.2.7-8 รายช่ือนักศึกษานําเสนอผลงาน/เขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวตางชาติที่จัดในประเทศไทย 
ระดับปริญญาตรี   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_8.pdf 
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วศ.2.8-1(1) ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ.
2547 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference54/referencelevel/2.8_1.pdf 

วศ.2.8-1(2) พฤติกรรมคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
https://student.psu.ac.th/news/picture/071101_20110706-102006.pdf 

วศ.2.8-2 ไวนิลและโปสเตอร ที่ติดตามทางเดิน ประชาสัมพันธการแตงกาย โทษของการทุจริตการสอบ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference54/referencelevel/2.8_2(2)formstd.pdf 

วศ.2.8-3(1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_8_3%20(1).pdf 

วศ.2.8-3(2) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_8_3(2).pdf 

วศ.2.8-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ของนักศึกษา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_8_4.pdf 

วศ.1(1) รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2555 
http://www.planning.psu.ac.th/images/files/information/jobpsu/summaryJobPSU2555.xls 

วศ.1(2) ขอมูลโครงการหรือกิจกรรมที่คณะฯ ภาควิชา หลักสูตร จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระเมื่อสําเร็จการศึกษา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/EQA_01(2).pdf 

วศ.3-1 รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/EQA_03_2.pdf 

วศ.3-2 รายละเอียดผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/EQA_03_3.pdf 

วศ.4-1 รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/EQA_04_2.pdf 

วศ.4-2 รายละเอียดผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component/EQA_04_3.pdf 

วศ.8.1-1(3) เอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_1(3).pdf 

องคประกอบที่ 3 

วศ.2.8-3(1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_8_3%20(1).pdf 

วศ.3.1-1(1) facebook กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. 
https://www.facebook.com/student.eng.psu 
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วศ.3.1-1(2) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 075/2556 เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ประจําปการศึกษา 2556  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_1(2).pdf 

วศ.3.1-1(3) facebook หนวยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 
https://www.facebook.com/tabian.eng 

วศ.3.1-2(1) เว็บไซดการใหบริการขาวสารแกนักศึกษา  
http://www.eng.psu.ac.th/ 

วศ.3.1-2(2) เว็บไซดการใหบริการขาวสารแกนักศึกษาโดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการผานชอง facebook.com  
http://www.facebook.com/student.eng.psu 

วศ.3.1-2(3) เว็บไซตหนวยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 
http://academic.eng.psu.ac.th/tabian 

วศ.3.1-2(4) เว็บไซตฝกงาน 
http://infor.eng.psu.ac.th/training 

วศ.3.1-3(1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2556 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และคณะฯ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_3(1).pdf 

วศ.3.1-3(2) โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําป 2557 ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) “SER 2014” วันที่ 8 กุมภาพันธ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_3(2).pdf 

วศ.3.1-3(3) โครงการตลาดนัดงานดานวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจําป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_3%20(3).pdf 

วศ.3.1-3(4) โครงการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
“Prepare to be a Professional Engineer” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_3(4).pdf 

วศ.3.1-3(5) รายงานสรุปผลการดําเนินงานการฝกงานภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_3(5).pdf 

วศ.3.1-4(1) เว็บไซดการแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา 
http://www.careerinfo.eng.psu.ac.th/ 

วศ.3.1-4(2) เว็บไซดศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.alumni.eng.psu.ac.th/ 

วศ.3.1-4(3) ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 
http://psuengineer.org/index.php?modules=alumnidb 

วศ.3.1-5 เอกสารเชิญเขารวมประชุมวิชาการ   6th PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Technology ICET 2013 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_5.pdf 
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วศ.3.1-6(1) สรุปการประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการตางๆ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_6(1).pdf 

วศ.3.1-6(2) รายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร 
ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) “SER 2014” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_6(2).pdf 

วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกิจกรรมนักศึกษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_7.pdf 

วศ.3.2-3(1) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556 
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/1238-
%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B
8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%
E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8
%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0 

วศ.3.2-3(2) โครงการคายหลอวเกียร ครั้งที่ 2 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_2_3(2).pdf 

วศ.3.2-4 การเขารวมประชุมโครงการประชุมสมัชชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_2_4.pdf 

องคประกอบที่ 4 

วศ.4.1-1(1) การกําหนดเปาหมายและทิศทางงานวิจัยของคณะฯ และภาควิชา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(1).pdf 

วศ.4.1-1(2) ประกาศคณะฯ เรื่อง การรวมทุนสนับสนุนการวิจัย ระหวางคณะฯ กับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(2).pdf 

วศ.4.1-1(3) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนพัฒนาทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(3).pdf 

วศ.4.1-1(4) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย  ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(4).pdf 

วศ.4.1-1(5) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยแบบมุงเปา  ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(5).pdf 

วศ.4.1-1(6) ประกาศคณะฯ  เรื่ อง  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทการสรางและการพัฒนานวัตกรรม  
ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(6).pdf 

วศ.4.1-1(7) ประกาศคณะฯ  เรื่อง ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(7).pdf 
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วศ.4.1-1(8) ประกาศคณะฯ  เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการของนักศึกษา  ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(8).pdf 

วศ.4.1-1(9) ประกาศคณะฯ  เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิศวศึกษา  ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(9).pdf 

วศ.4.1-1(10) ประกาศคณะฯ  เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(10).pdf 

วศ.4.1-1(11) ประกาศคณะฯ  เรื่องทุนสรางสิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรมที่สามารถขยายสู เ ชิงพาณิชยได  
ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(11).pdf 

วศ.4.1-1(12) ประกาศคณะฯ เรื่อง เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑและสื่อการ
สอน ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(12).pdf 

วศ.4.1-1(13) ประกาศคณะฯ เรื่องแนวทางบริหารคาดําเนินการวิจัยจากแหลงทุนงบประมาณแผนดินและแหลง
ทุนภายนอก (ฉบับปรับปรุง) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(13).pdf 

วศ.4.1-1(14) ประกาศคณะฯ เรื่อง “ทุนเกียรติบัตรบัณฑิตศึกษา” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(14).pdf 

วศ.4.1-1(15) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(15).pdf 

วศ.4.1-1(16) ประกาศคณะฯ เรื่อง “ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(16).pdf 

วศ.4.1-1(17) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ป 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(17).pdf 

วศ.4.1-1(18) ประกาศคณะฯ เรื่อง การใหเงินรางวัลสําหรับวิทยานิพนธดีเดน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(18).pdf 

วศ.4.1-1(19) ประกาศคณะฯ เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ
ภายในประเทศและตางประเทศ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(19).pdf 

วศ.4.1-1(20) ประกาศคณะฯ  เรื่อง ทุนบุคลาการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  
จากเงินรายไดคณะวิศวฯ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(20).pdf 

วศ.4.1-1(21) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(21).pdf 
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วศ.4.1-1(22) แนวปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการ เพื่อนําลงตีพิมพใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(22).pdf 

วศ.4.1-1(23) เอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิจัย : ขอความอนุเคราะหขอมูลนักวิจัยเพื่อรับเกียรติบัตรใน
งาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 7  ประจําป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(23).pdf 

วศ.4.1-1(24) ขั้นตอนการจัดทําโครงการวิจัยออนไลน สําหรับนักวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร และการกรอกขอมูลผานระบบสารสนเทศดานการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(24).pdf 

วศ.4.1-1(25) บันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ บริษัทดีไซนเกทเวย จํากัด 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(25).pdf 

วศ.4.1-1(26) บันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ สมาคมสมองกลฝงตัวไทย – 
บริษัท Design Gateway 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(26).pdf 

วศ.4.1-1(27) บันทึกความรวมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและนวัตกรรม  (MOU) ระหวาง  
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. กับ บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา จํากัด โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สงขลาเปนสักขีพยาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_1(27).pdf 

วศ.4.1-3(1) จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  โดยใชของสภาวิจัยแหงชาติ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_3(2).pdf 

วศ.4.1-5(1) การสรางเครือขายวิจัยรวมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนทั้งงบประมาณ และ
บุคลากรเขารวมในการจัดตั้งเครือขายวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย ที่สังกัดคณะอื่นๆ โดยดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_5(2).pdf 

วศ.4.1-5(2) ภาระงานของหนวยบริหารงานวิจัย  นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_5(3).pdf 

วศ.4.1-5(3) เว็บไซตหนวยบริหารงานวิจัย  นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_5(4).pdf 

วศ.4.1-6 การประเมินและผลการประเมินสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/IQA_04_1_6.pdf 

วศ.4.1-7 การปรับปรุงระบบการอนุมัติเบิกจายเงินทุนวิจัยลาชาของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอแนะของ
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร  ในการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_1_7.pdf 
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วศ.4.2-1 ผลงานวิจัยเดนที่เผยแพรผลงานวิจัยดานตางๆ หนาเว็บไซตงานวิจัยคณะฯ 45 ผลงานเดน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_2_1.pdf 

วศ.4.2-3(1) ตัวอยางการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปสูผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
โดยผานเครือขายวิจัยของคณะฯ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_2_3(2).pdf 

วศ.4.2-5(1) การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหแกบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ IPOP ของ ม.อ. 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_2_5(1).pdf 

วศ.4.2-5(2) ฐานขอมูลผลงานที่ไดรับความคุมครองแลวไปขยายผล และ เริ่มตนทําการสํารวจผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค เพื่อคนหางานที่เปนทรัพยสินทางปญญาเพื่อยื่นขอจด หรือ ขยายผลเชิงพาณิชย
สําหรับงานที่ไดรับการคุมครองแลว 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component04/IQA_04_2_5(2).pdf 

วศ.4.3-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/IQA_04_3_3.pdf 

วศ.4.3-2 รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุน จากทุกแหลงทุน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/IQA_04_3_2.pdf 

วศ.4.3-3 ขอมูลโครงการวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารยประจํา นักวิจัย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/IQA_04_3_4.pdf 

วศ.5-1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัย 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/EQA_05_2.pdf 

วศ.6-1 ขอมูลการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/EQA_06_2.pdf 

วศ.6-2 ขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/EQA_06_3.pdf 

วศ.7-1 ขอมูลตําราหรือหนังสือที่ไดรับการรับรองคุณภาพของอาจารยประจําและนักวิจัย 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/EQA_07_2.pdf 

องคประกอบที่ 5 

วศ.5.1-1(1) รายช่ือกรรมการบริการวิชาการ 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.1-1(1).pdf 

วศ.5.1-1(2) แผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการ 
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/planning.php 

วศ.5.1-1(3) คูมือการใหบริการวิชาการ 
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/new/service-book.php 
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วศ.5.1-1(4) ฐานขอมูลระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php 

วศ.5.1-1(5) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริการวิชาการ 
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/rule-2551.pdf 

วศ.5.1-2 สรุปขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย / การเรียนการสอน 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2554&parm=
&studyYear=2013#first 

วศ.5.1-4 สรุปผลการเรียนรูจากการเรียนรูเรื่องการเลือกระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน 
 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.1-4.pdf 
วศ.5.1-5(1) คําสั่งแตงตั้งกรรมการวิพากษหลักสูตร  

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.1-5(1).pdf 
วศ.5.1-5(2) สัญญารับทุนวิจัยของโครงการเครื่องเลื่อยไมยางพาราแบบใหมเพื่อลดการสูญเสีย  

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.1-5(2).pdf 
วศ.5.2-1(1) แบบสํารวจความตองการในการอบรม ประจําป 2557 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-1(1).pdf 
วศ.5.2-1(2) แผนการอบรมประจําป 2557 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-1(2).pdf 
วศ.5.2-2(1) MOU รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม     

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-2(1).pdf 
วศ.5.2-2(2) การบริหารจัดการอบรมหลักสูตร มาตรฐานสายไฟฟา มอก.ใหม บริษัทเอ็น.อาร.เอ็นจิเนียริ่ง 

(ภาคใต) จํากัด 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-2(2).pdf 

วศ.5.2-3 รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม NEC รุนที่ 27 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-3.pdf 

วศ.5.2-4(1) แบบฟอรมการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ และเกณฑการใหคะแนน  
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-4(1).pdf 

วศ.5.2-4(2) แบบฟอรมการประเมินผลการบูรณาการ การบริการวิชาการสูการเรียนการสอนและการวิจัย 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_5.2-4(2).pdf 

วศ.5.2-5 การเสวนาเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรประโยชนและความรูจากการบริการวิชาการสูสาธารณชน
รวมกับ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.สงขลา   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679741712078840&set=pcb.679742075412137&typ
e=1&theater 

วศ.8-1 โครงการที่นําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2554&parm=
&studyYear=2013 
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วศ.9-1 หนังสือแจงผลการประเมินโครงการ   
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_9-1.pdf 

วศ.9-2 โครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2554&studyY
ear=2013#second 

วศ.9-3 เอกสารรับรองการนํากิจกรรม/โครงการบริการวิชาการไปใชประโยชนและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/2556/sar_9-3.pdf 

องคประกอบที่ 6 

วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_56.pdf 

วศ.1.1-1(3) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_57.pdf 

วศ.2.5-6(2) ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ผานระบบประเมินองคกร   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_6(2).pdf 

วศ.2.5-6(3) ผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ปการศึกษา 2556 
โดยกองอาคารสถานที่รวมกับกองกิจการนักศึกษา 
http://www.ppss.psu.ac.th/images/stories/qa/56/hatyai_56.pdf 

วศ.3.1-3(1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2556 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และคณะฯ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_3(1).pdf 

วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกิจกรรมนักศึกษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_7.pdf 

วศ.3.2-3(2) โครงการคายหลอวเกียร ครั้งที่ 2 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_2_3(2).pdf 

วศ.6.1-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws6.1-11.xls 

วศ.6.1-2 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ดําเนินการโดยภาควิชา ที่อยูในหลักสูตรตามมาตรฐาน TQA 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/IQA_06_1_2.pdf 

วศ.6.1-3(1) โครงการคายอมยิ้ม 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/IQA_06_1_3(1).pdf 

วศ.6.1-3(2) โครงการคายเยาวชนคอมพิวเตอร (Com Camp) ครั้งที่ 23 ประจําป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/IQA_06_1_3(2).pdf 

วศ.6.1-3(3) โครงการคายเคาะผลึก ครั้งที่ 4 ประจําป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/IQA_06_1_3(3).pdf 
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วศ.6.1-4 การรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/IQA_06_1_4.pdf 

วศ.10-2(1) การประเมินผลแผนปฏิบัติการ 2556 กิจกรรมโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws10-22.pdf 

วศ.10-2(2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมวันทําบุญ ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws10-23.pdf 

วศ.10-2(3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการรวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws10-24.pdf 

วศ.10-2(4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรคณะวิศวฯ   
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws10-25.pdf 

วศ.11-1(1) เอกสารการเบิกจายกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-11.pdf 

วศ.11-1(2) กิจกรรมทําบุญอุทิศสวนกุศลแด   ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  (5 ก.ค. 56) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-12.pdf 

วศ.11-1(3) รวมถวายเทียนพรรษา  9 วัด  (13 ก.ค. 56) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-13.pdf 

วศ.11-1(4) งานเลี้ยงผูเกษียณอายุราชการคณะฯ (23 ก.ย. 56) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-14.pdf 

วศ.11-1(5) กิจกรรมกีฬาวิศวฯ 4 สถาบัน ( 7 มิ.ย. 56)   
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-15.pdf 

วศ.11-1(6) วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย. 56) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-16.pdf 

วศ.11-1(7) กิจกรรมจุดเทียนชัย 5 ธันวามหาราช (5 ธ.ค. 56) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-17.pdf 

วศ.11-1(8) กิจกรรมวันปใหมคณะฯ (25 ธ.ค. 56) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-18.pdf 

วศ.11-1(9) รวมกิจกรรมวันสงกรานต กับมหาวิทยาลัยฯ (11 เม.ย.57) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-19.pdf 

วศ.11-1(10) พบปะสนทนาน้ําชาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-110.pdf 

วศ.11-1(11) โครงการคายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุนที่ 2  (22-23 ก.พ. 57) 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/adm/sar-doc/56/ws11-111.pdf 

วศ.11-1(12) โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_1(12).pdf 

วศ.11-2(1) รายละเอียดงานจางเหมาบริการผูดูแลสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component06/EQA_11_2(1).pdf 
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วศ.11-2(2) ภาพถายการจัดวางถังขยะภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component06/EQA_11_2(2).pdf 

วศ.11-2(3) ตารางการปฏิบัติงานประจําวันพนักงานจางเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_2(3).pdf 

วศ.11-2(4) ภาพถายสวนหยอมลานตึก คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component06/EQA_11_2(4).pdf 

วศ.11-2(5) ภาพถายถังบําบัดน้ําเสีย  อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต  สิรินธร   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_2(5).pdf 

วศ.11-2(6) รายละเอียดการเดินตรวจพื้นที่ยามรักษาการณ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_2(6).pdf 

วศ.11-2(7) ภาพถายกลองวงจรปด 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_2(7).pdf 

วศ.11-3(1) แผนปฏิบัติการทีมภูมิทัศน คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_3(1).pdf 

วศ.11-3(2) ภาพถายสวนหยอมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_3(2).pdf 

วศ.11-4(1) อาคารสโมสรนักศึกษา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_4(1).pdf 

วศ.11-4(2) ลานกิจกรรมนักศึกษา 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_4(2).pdf 

วศ.11-4(3) ภาพการใชพ้ืนที่ของคณะฯ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/1163-
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B
8%B8%E0%B8%8D-
%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%
B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5
%E0%B9%83%E0%25 

องคประกอบที่ 7 

วศ.1.1-1(1) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/55_59.pdf 

วศ.7.1-1 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  
http://www.eng.psu.ac.th/committee/committeefaculty.html 

วศ.7.1-3 ระบบการประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร 
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/loginlogout.php 
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วศ.7.1-2(1) กิจกรรมจิบน้ําชาอาจารย 
http://www.eng.psu.ac.th/staff-menu/teameeting.html 

วศ.7.1-2(2) กิจกรรมจิบน้ําชาบุคลากรสายสนับสนุน 
http://www.eng.psu.ac.th/staff-menu/teasupport.html 

วศ.7.1-5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เวที "พัฒนาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา" 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/index.php/project-develop 

วศ.7.2-1 แผนและผลการดําเนินงานการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.km.eng.psu.ac.th/plan-result 

วศ.7.2-3(1) กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล KPIs ของเครือขายวิจัย  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_2_3(1).pdf 

วศ.7.2-3(2) การนําเสนอรายงานความกาวหนา/รายงานผลการดําเนินการประจําปของเครือขายวิจัย (ทีมวิจัย 
หนวยวิจัย  สถานวิจัย  และศูนยความเปนเลิศ  ครั้งที่  1/2556 ในวันงาน  ม.อ .วิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประจําป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_2_3(2).pdf 

วศ.7.2-3(3) รายงานการประชุมคณะอํานวยการฝกงานคณะวิศวกรรมศาสตรครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_2_3(3).pdf 

วศ.7.2-3(4) โครงการบรรยายและฝกปฏิบัติการในหัวขอ “การแกปญหาและปรับปรุงงานอยางเปนระบบ” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_2_3(4).pdf 

วศ.7.2-4(1) Web site หนวยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา 
http://research.eng.psu.ac.th/ 

วศ.7.2-4(2) Web site หนวยกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.studentaffair.eng.psu.ac.th/ 

วศ.7.2-4(3) Web site หนวยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://academic.eng.psu.ac.th/tabian 

วศ.7.3-1(1) แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_1(1).pdf 

วศ.7.3-1(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ค. - ธ.ค. 56) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_1(2).pdf 

วศ.7.3-1(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงขาย คณะวิศวกรรมศาสตร (ธ.ค. 56 - 
ปจจุบัน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_1(3).pdf 

วศ.7.3-1(4) ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนการ
สอน คณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ค. - ธ.ค. 56) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_1(4).pdf 
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วศ.7.3-1(5) ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงขาย คณะวิศวกรรมศาสตร  
(ธ.ค. 56 - ปจจุบัน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_1(5).pdf 

วศ.7.3-2(1) ระบบ Web Application Center คณะวิศวกรรมศาสตร 
https://infor.eng.psu.ac.th/wac/index.php 

วศ.7.3-2(2) ระบบ KPIs Web Page 
https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php 

วศ.7.3-2(3) ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 

วศ.7.3-3 ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการระบบสารสนเทศ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_3.pdf 

วศ.7.3-4 โครงการปรับปรุงระบบใยแกวนําแสงและระบบเครือขายไรสาย คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_3_4.pdf 

วศ.7.3-5 ระบบ CHE-Online 
https://cheqa.psu.ac.th/cheqa/ 

วศ.7.4-1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_1(1).pdf 

วศ.7.4-1(2) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_1(2).pdf 

วศ.7.4-2(1) แผนการปรับปรุงพัฒนาและการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_2(1).pdf 

วศ.7.4-2(2) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับภาควิชา/หนวยงาน ปงบประมาณ 2557  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=IC.html 

วศ.7.4-2(3) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะหและจัด
ระดับความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_2(3).pdf 

วศ.7.4-3(1) รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2557 (รอบ 5 เดือน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/Internal_control/Internal_Control_57(5months).pdf 

วศ.7.4-3(2) รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2556 (รอบ 12 เดือน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/Internal_control/Internal_Control_56(12months).pdf 

วศ.7.4-5(1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2557(รอบ 5 
เดือน) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_5(1).pdf 

วศ.7.4-5(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2556 (รอบ 12 
เดือน) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_5(2).pdf 
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วศ.7.4-6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Report_Internal55.pdf 

วศ.7.4-6(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/IQA_07_4_6(2).pdf 

วศ.12-1 รายงานผลการประเมินบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/EQA_12_1.pdf 

วศ.13-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component07/EQA_13_1.pdf 

องคประกอบที่ 8 

วศ.8.1-1(1) แผนกลยุทธทางการเงิน ป พ.ศ. 2555-2559 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_1(1).pdf 

วศ.8.1-1(2) เอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_1(2).pdf 

วศ.8.1-1(3) เอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_1(3).pdf 

วศ.8.1-2(1) เอกสารการจัดสรรเงินคาวัสดุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_2(1).pdf 

วศ.8.1-2(2) เอกสารการจัดสรรเงินคาเดินทางไปราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_2(2).pdf 

วศ.8.1-2(3) แผนการใชจายเงินรายไดพัฒนาภาควิชา ปงบประมาณ 2556 – ปงบประมาณ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_2(3).pdf 

วศ.8.1-4(1) รายงานสรุปรายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะ ไตรมาส ที่ 1  ปงบประมาณ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_4(1).pdf 

วศ.8.1-4(2) รายงานสรุปรายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะ ไตรมาส ที่ 2 ปงบประมาณ 2557  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_4(2).pdf 

วศ.8.1-4(3) รายงานสรุปรายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะ ไตรมาส ที่ 1-4 ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_4(3).pdf 

วศ.8.1-4(4) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_4(4).pdf 

วศ.8.1-5(1) แผนการใชจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุนของสวนกลาง 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_5(1).pdf 

วศ.8.1-5(2) แผนการใชจายเงินรายไดพัฒนาภาควิชา ปงบประมาณ 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_5(2).pdf 
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วศ.8.1-5(3) การประชุมทีมบริหารคณะฯ ที่เกี่ยวของกับการเงิน/งบประมาณ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference55/Component08/IQA_08_1_5(3).pdf 

วศ.8.1-5(4) เอกสารการพบปะสนทนาบุคลากร วันที่ 24 ธันวาคม  2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_5(4).pdf 

วศ.8.1-6 รายงานการตรวจสอบภายใน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component08/IQA_08_1_6.pdf 

องคประกอบที่ 9 

วศ.7.3-2(3) ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 

วศ.9.1-1(1) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ .ศ .2554-2558) ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับปรับปรุง 16 มกราคม 2555 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/HandBook_QA/2553/EQA%20Manual_16Jan2555.pdf 

วศ.9.1-1(2) คู มื อการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษา  พ .ศ .  2 5 5 3  
ฉบับพิมพครั้งที่ 1 มกราคม 2554 
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/qa%20advance54/ManualQA_MUA_January2554.pdf 

วศ.9.1-1(3) คู มื อการจั ดทํ ารายงานประจํ าป ก ารประ เมินคุณภาพ  มหา วิทยาลั ยสงขลานครินทร  
ประจําปการศึกษา 2555-2556 (มกราคม 2556) 
https://docs.google.com/file/d/0B7FPDZ-DQeKSYXVmN2o2TDhtTzg/edit?usp=sharing&pli=1 

วศ.9.1-2(1) การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555 ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_2(1).pdf 

วศ.9.1-2(2) รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 (รอบ 3 เดือน) ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_2(2).pdf 

วศ.9.1-2(3) ผลการทบทวน/กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ของภาควิชา/ หลักสูตร 
MIT และคณะฯ ปการศึกษา 2556-2559 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_2(3).pdf 

วศ.9.1-2(4) รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 (รอบ 6 เดือน) ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_2(4).pdf 

วศ.9.1-2(5) รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 (รอบ 9 เดือน) ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_2(5).pdf 
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วศ.9.1-3(1) ประเมินดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2556 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯและฝาย
คอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_3(1).pdf 

วศ.9.1-3(2) รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_56/PDF_Format/SAR_Eng_2556.pdf 

วศ.9.1-6(1) ตารางขอมูลผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_Component.xls 

วศ.9.1-6(2) ตารางขอมูลสนับสนุนการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/56_56/Component/IQA_EQA_SupportData.xls 

วศ.9.1-7 ขอมูลการเขารวมกิจกรรม/โครงการ/เครือขายดานการประกันคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากร ป
การศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_7.pdf 

วศ.9.1-8(1) หนังสือขอเชิญเขารวมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสูมาตรฐานสากล
และการขับเคลื่อน Best Practices ในองคกร” 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_8(1).pdf 

วศ.9.1-8(2) สรุปผลการประเมินผลการเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
เขาสูมาตรฐานสากลและการขับเคลื่อน Best Practices ในองคกร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component09/IQA_09_1_8(2).pdf 

องคประกอบที่ 97 

วศ.1.1-1(1) แผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2555-2559 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/55_59.pdf 

วศ.1.1-1(2) แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_56.pdf 

วศ.2.4-1(1) รายงานผลแผนการจัดฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-11.pdf 

วศ.2.4-1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/Training_plan/trainingPlan57.pdf 

วศ.2.4-1(3) แผนปฏิบัติการประจําป 2557 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/Action_Plan_HR2557new.xls 

วศ.2.4-3(1) แผนสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2556-2557 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-31.pdf 

วศ.2.4-3(3) ขอมูลโครงการเยี่ยมไขบุคลากร 
http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/data/hr/doc/sar-doc/56/ws2-4-33.xls 

วศ.2.5-6(2) ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ผานระบบประเมินองคกร   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_5_6(2).pdf 
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วศ.2.7-1(1) รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  รุนปการศึกษา 2554 
http://www.planning.psu.ac.th/images/files/InstitutionalResearch/employer/2554/TQFJOB54-55.xls 

วศ.2.8-3(2) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_8_3(2).pdf 

วศ.3.1-7 โครงการสัมมนานักกิจกรรมนักศึกษา/Systematic Thinking ประจําป 2556  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component03/IQA_03_1_7.pdf 

วศ.4.1-6 การประเมินและผลการประเมินสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/IQA_04_1_6.pdf 

วศ.6-1 ขอมูลการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/EQA_06_2.pdf 

วศ.6-2 ขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component04/EQA_06_3.pdf 

วศ.16.1-1 แผนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_16_1_1.pdf 

วศ.16.1-4 โครงการปรับปรุงสะพานอางเก็บน้ําของมหาวิทยาลัย  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_16_1_4.pdf 

วศ.17-1(1) กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555-2559  
http://www.planning.psu.ac.th/images/files/analyze/strategy/strategy11/concept_str_11.pdf 

วศ.17-2(1) ขอมูลทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
http://research.eng.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=93 

วศ.17-2(2) ขอมูลทุนและรางวัลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
http://www.eng.psu.ac.th/download/graduate/announce-sch-engineer/ 

วศ.17-5 นักวิจัย/ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน/การนําเสนอ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ประจําป 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_17_5.pdf 

วศ.18.1-2(1) ผลประเมินโครงการสงเสริมสุขภาพ  “โครงการคายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุนที่ 2” และโครงการ 
“สํานักงานแหงความสุข สรางเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน (Happy Workplace)”  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_1_2(1).pdf 

วศ.18.1-2(2) ขอมูลโครงการหรือกิจกรรมที่คณะฯ ภาควิชา หรือหลักสูตรจัดขึ้นสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_1_1.pdf 

วศ.18.1-4 ระบบฐานขอมูลรางวัลของคณะวิศวกรรมศาสตร 
http://infor.eng.psu.ac.th/award/ 
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วศ.18.2-1 แผนการดําเนินการของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_2_1.pdf 

วศ.18.2-2 รายงานผลการดําเนินการของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_2_2.pdf 

วศ.18.2-3 เอกสารประกอบการใชประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบันของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_2_3.pdf 

วศ.18.2-4 เอกสารประกอบผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมของสถานวิจัย
วิศวกรรมวัสดุ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_2_4.pdf 

วศ.18.2-5 เอกสารประกอบการไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component97/EQA_18_2_5.pdf 

องคประกอบที่ 98 

วศ.98-1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component98/KPR_04_1_3.pdf 

องคประกอบที่ 99 

วศ.2.8-3(2) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_8_3(2).pdf 

วศ.6.1-2 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ดําเนินการโดยภาควิชา ที่อยูในหลักสูตรตามมาตรฐาน TQA 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/IQA_06_1_2.pdf 

วศ.11-1(12) โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component06/EQA_11_1(12).pdf 

วศ.99.1-1 แผนผังการติดตั้งกลองวงจรปด และภาพถายการติดตั้งกลองวงจรปดของคณะฯ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference54/referencelevel/11_2(4)CCTV.pdf 

วศ.99.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_99_1_2.pdf 

วศ.99.1-3 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายของบุคลากร 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_99_1_3.pdf 

วศ.99.1-4(1) ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_10_2_1.pdf 

วศ.99.1-4(2) โครงการกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_10_2_2.pdf 

  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 11-23

วศ.99.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ
และเฝาระวังสอดสองมิใหนักศึกษาเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_99_1_5.pdf 

วศ.99.2-3(1) โครงการการแขงขันกีฬานองใหม ประจําปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_99_2_3(1).pdf 

วศ.99.2-3(2) โครงการทัศนศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “English on tour & Learning to ASEAN 
Community in Singapore”  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component99/IQA_99_2_3(2).pdf 

องคประกอบที่ 10 

วศ.2.2-1 ขอมูลอาจารยประจําทุกระดับ ชวงปการศึกษา 2554-2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/EQA_14_2.pdf 

วศ.2.7-8 รายช่ือนักศึกษานําเสนอผลงาน/เขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวตางชาติที่จัดในประเทศไทย 
ระดับปริญญาตรี 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component02/IQA_02_7_8.pdf 

วศ.10.1-1 ตารางสรุปการเดินทางไปตางประเทศ หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาตางชาติที่จัดในประเทศ
ไทย ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_1.pdf 

วศ.10.1-2 ขอมูลการเดินทางไปตางประเทศ หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาตางชาติที่จัดในประเทศไทย 
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_1_2.pdf 

วศ.10.1-3 รายช่ือนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกฝกงานตางประเทศ  ป 2556  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_1_3.pdf 

วศ.10.2-1 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาไดตามเปาหมาย (รอยละ) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_2_1.pdf 

วศ.10.3-1 ตารางสรุปนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาทั้งหมดระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_3_1.pdf 

วศ.10.3-2 รายช่ือนักศึกษาชาวตางประเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_3_2.pdf 

วศ.10.4-1 ตารางสรุปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_4_1.pdf 

วศ.10.5-1 รายช่ืออาจารยชาวตางประเทศ ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_5_3.pdf 

วศ.10.6-1 รายช่ือ Visiting Professor ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_6_1.pdf 

  



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2556/ปงบประมาณ 2556 11-24

วศ.10.7-1 ขอมูลโครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ ปการศึกษา 2556 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference56/Component10/PSU_10_7_1.pdf 
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