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ส่วนน ำ 
 

1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
องค์ประกอบที ่2 กำรผลติบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีจ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2549 ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
และนกัศึกษาท่ีใชเ้วลาเรียนเกินกวา่หลกัสูตรบางส่วน และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยทั้ง
สองหลกัสูตร เน้นการสร้างความเขม้แข็งใน 4 สาขาวิชาประกอบดว้ย Control and Robotic, Computer System Design, 
Information และ Information Networking 
 ภาควชิาฯ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ปฏิบติัการและ Problem based learning (รายวชิาปฏิบติัการ, สมัมนา, โครงงาน1, 
โครงงาน2 และ ฝึกงาน) ทุกรายวชิาของภาควชิาฯไดมี้การใชง้านในระบบ LMS และส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง Facebook เพื่อให้
นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนและเปิดช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนได้สะดวก รวดเร็วและทนัสมยั 
ส าหรับการเรียนการสอนระหวา่งวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตภูเก็ต มีการควบคุมมาตรฐานโดยการใชส่ื้อการสอนร่วมกนั 
การวดัและประเมินผลก็มีการใชข้อ้สอบร่วมกนั อีกทั้งผูส้อนมีการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน
อย่างสม ่าเสมอ ในบางรายวิชาคณาจารยจ์ากวิทยาเขตหาดใหญ่ก็ไปท าการสอนท่ีวิทยาเขตภูเก็ต นอกจากน้ีแลว้ภาควิชาฯ
ให้บริการจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (COE-WIFI) เป็นพิเศษครอบคลุมทั้งอาคารเรียน จดัห้องไวส้ าหรับนกัศึกษาท่ี
ตอ้งการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ และจดัหอ้งไวส้ าหรับนกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรม 
 ในระดบับณัฑิตศึกษา ภาควิชาฯ ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเน้น
งานวิจัยและการพฒันาให้กับชุมชน อีกทั้ งยงัมีความร่วมมือท าวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้ งในและ
ต่างประเทศ จนท าให้ภาควิชาฯ มีศูนยเ์ครือข่ายความรู้เฉพาะดา้นท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก สวทช. เป็นระยะเวลา 5 ปี ถึง 2 
ศูนยฯ์ไดแ้ก่ ศูนยเ์ครือข่ายความรู้เฉพาะดา้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยุคหน้า (COE-NGI) และศูนยเ์ครือข่ายความรู้เฉพาะดา้น
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (COE-WSN) โดยศูนยฯ์ท่ีสองน้ีร่วมมือกบัคณาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาฯยงัไดเ้ปิดรับ
นกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความร่วมมือกบัสถาบนัในต่างประเทศ และอยูร่ะหวา่งจดัท าหลกัสูตร Dual Program กบัมหาวิทยาลยั 
Unimap ประเทศมาเลเซีย และ มหาวทิยาลยั NIU ประเทศไตห้วนั 

ทั้งน้ี ท าใหภ้าควชิาฯสามารถรับนกัศึกษาเขา้เรียนไดจ้ านวนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืนๆ ในส่วนของผลงานวิจยั
ของนกัศึกษานั้น นกัศึกษาสามารถตีพิมพผ์ลงานไดม้ากกวา่เกณฑก์ารจบท่ีหลกัสูตรก าหนด แต่นกัศึกษาสามารถจบการศึกษา
โดยเฉล่ียชา้กวา่เกณฑป์ระมาณเกือบหน่ึงปี อยา่งไรก็ตาม แนวโนม้โดยรวมพบวา่นกัศึกษาจบการศึกษาไดเ้ร็วกวา่เดิม ในส่วน
ของการสนบัสนุนของภาควิชานั้น ไดส่้งเสริมในการให้ทุนฯ ส าหรับการเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการและการตีพิมพบ์ทความ 
และส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาเอกทุกคนจะไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส าหรับท างานในทนัทีท่ีลงทะเบียนภาค
การศึกษาแรก นอกจากน้ีภาควชิาฯ ยงัไดรั้บทุนสนบัสนุนนกัศึกษาจากภายนอกไดแ้ก่ทุน TRIDI, ทุน TGIST และทุนสนบัสนุน
การพฒันาก าลงัคนดา้นสมองกลฝังตวั (HRD) จาก BOI-NSTDA เป็นตน้ 

 การวดัและประเมินผลทุกรายวิชาในการจดัการเรียนการสอนโดยภาควิชาฯ ใชร้ะบบอา้งอิงเกณฑ์มาตรฐาน โดยท่ี 
นกัศึกษาจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงถือวา่เรียนผ่าน (ระดบั D)  และนอกเหนือจากน้ียงัมีการจดัอบรม
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นกัศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่อุตสาหกรรมสมองกลฝังตวั และสนบัสนุนการจดัสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ITPE 
โดย สวทช. อีกดว้ย 

 
องค์ประกอบที ่4 กำรวจิยั 

 ในปี พ.ศ. 2556 ภาควิชาฯ ก าหนดนโยบายการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัโครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ท่ีมุ่งเน้นใน  
การสนันสนุนให้บุคลากรเสนอขอทุนวิจยั และเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงานวิจยั รวมถึงการน าไปใชป้ระโยชน์ จากผลการ
ด าเนินงานพบวา่ 
 - จ านวนเงินทุนวิจยัโดยเฉล่ีย 111,418 บาทต่อคน ซ่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุ
ส าคญัคือ การไม่นับเงินวิจยัจากโครงการต่อเน่ือง ซ่ึงปกติแลว้อาจารยท่ี์มีโครงการในมือแลว้และยงัไม่ปิดโครงการจะยงัไม่
เสนอโครงการวจิยัใหม่ 
 - จ านวนบทความตีพิมพใ์นงานประชุมวิชาการ 15 ฉบบั และในวารสารทางวิชาการ 6 ฉบบั ซ่ึงพบวา่สามารถพฒันา
งานวจิยัใหมี้คุณภาพมากข้ึนกวา่เดิม คือมีการตีพิมพผ์ลงานในงานประชุมวิชาการเพ่ิมข้ึน แต่วารสารทางวิชาการลดลง 3 ฉบบั 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
 - มีงานวจิยัท่ีไดน้ าไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตรวจวดัระดบัน ้ าในคลองโดยรอบอ าเภอหาดใหญ่ 
จ านวน 6 จุด ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นการจดัท าเคร่ืองมือวดัให้กบัศูนยเ์ตือนภยัพิบติั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นตน้ ซ่ึง
ไม่ไดมี้การก าหนดเป้าหมายไว ้แต่เป็นแนวทางท่ีควรส่งเสริมต่อไป เน่ืองจากเป็นการต่อยอดจากงานวิจยัให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
 - มีโครงสร้างสนบัสนุนการวจิยั ใหแ้ก่ สถานวจิยั และทีมวจิยัต่าง เพื่อรองรับการพฒันางานวิจยั ไดแ้ก่ ครุภณัฑต์ั้งตน้
ส าหรับอาจารยใ์หม่ จดัสรรทุนศิษยก์น้กฏิุใหแ้ก่อาจารยใ์หม่เพ่ือใหส้ามารถรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท-เอก จดัสรรสถานท่ีให้
เป็นหอ้งวจิยัครบทั้ง 4 สาขา เป็นตน้ 

 
องค์ประกอบที ่7 กำรบริหำรและกำรจดักำร 

ภาควชิาฯ ไดมี้แผนการบริหารและการจดัการดา้นการเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั  โดยด าเนินการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมภิบาล  ให้ทุกคนในภาควิชาฯ 
ไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง  เช่น การสัมมนาภาควิชาฯ ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ การไปศึกษาดูงาน  ประชุมอบรม มีการ
จดัการระบบ 5 ส. เป็นตน้ 
 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

ภาควชิาฯ มีการประชุมดว้ยเวลาท่ีกระชบัและมีประสิทธิภาพกบัฝ่ายสนบัสนุนดา้นธุรการ ห้องปฎิบติัการซอฟตแ์วร์ 
หอ้งปฎิบติัการฮารดแ์วร์ มีการก าหนดการประกนัคุณภาพภายใน โดยเนน้การบริการและสนบัสนุนการด าเนินงานของภาควิชา
ฯให้มีประสิทธิภาพ โดยจะก าหนดและมอบหมายงานการควบคุมให้กบัอาจารยท่ี์ดูแล ตวัอย่างเช่น รองหัวหนา้ภาคฯฝ่ายวิจยั
และบัณฑิตศึกษาจะดูแลเจ้าหน้านักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เป็นตน้ และเพื่อให้ รับทราบปัญหาและปรับปรุงงานอย่าง
สม ่าเสมอ จะมีการสอบถามพูดคุยทุกวนั ภาควิชาฯก าหนใหเ้จา้หน้าท่ีผูท่ี้รับผิดชอบการท างานของแต่ละฝ่ายจะตอ้งดูแลเร่ือง
การเก็บขอ้มูลการประกนัคุณ นอกจากน้ีมีการประกนัคุณภาพดา้นการเรียนการสอนระหวา่งวทิยาเขตโดยใชเ้น้ือหา ส่ือการเรียน
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การสอนเดียวกนัในรายวิชาเดียวกนั มีระบบการออกขอ้สอบ การให้เกรดท่ีเหมือนกนัทุกรายวิชา มีการประเมินขอ้สอบทุก
รายวชิา  

 
1.2 ช่ือหน่วยงำน ทีต่ั้ง และประวตัคิวำมเป็นมำโดยย่อ 

2532  เร่ิมโครงการจดัตั้งภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยเปิดหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
2535 ไดรั้บการจดัตั้งเป็นภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยเปิดสอนหลกัสูตร ปริญญาตรี 

สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2544 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2545 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  วทิยาเขตภูเก็ต 
2547 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   

 
1.3 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรของภาควิชาฯไดก้ าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัปณิธานและปรัชญาของหลกัสูตรอยา่ง
ชดัเจน เพ่ือการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการมาตรฐานวิชาการหรือ
วิชาชีพตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ และพนัธกิจของหน่วยงานอย่างรอบดา้น โดย
สามารถวดัผลอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการก าหนดเป้าหมายการท างาน KPI  เพ่ือวดัผลการปฏิบติังาน โดยผลสัมฤทธ์ิเกิดจากการ
น าผลการปฎิบติังานของปีก่อนๆ มาวิเคราะห์หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และ หาแนวทางการแกปั้ญหา พร้อมแนวทางการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งวางแผนในเชิงรุกเพ่ือการพฒันาในอนาคตอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีภาควิชาฯ มีเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพ่ือเสริมสร้างงานวจิยัในสาขาท่ีมีศกัยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 

2.  เพ่ือสร้างและถ่ายทอดผลงานวจิยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ และเช่ือมโยงสู่สากล  

3.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น  มีคุณธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 

4.  เพ่ือบูรณาการองคค์วามรู้สู่สงัคมและชุมชน  

5.  เพ่ือบริหารจดัการองคก์รเชิงรุกอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวฒันธรรมองคก์ร สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  โดยมีการจดัการความรู้อยา่งเป็น
ระบบ 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
ที่ประชุมภาควิชาฯ 

 

 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
 

 

ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักด์ิ 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

รศ.ดร.ทวีศักด์ิ เรืองพีระกุล 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 

ผศ.ด ารงค์ เคล้าดี 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

น.ส. ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์ 
นักวิชาการศึกษา 

 

ดร.วโรดม วีระพันธ์ 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร 

 (วิทยาเขตภูเก็ต) 

 

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

Software & Network 
อ.ธัชชัย เองฉ้วน 

 

Hardware & Robotics 
ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั 

อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ  

ฝ่ายวิชาการ(วิทยาเขตภูเก็ต) 

 

อาจารย์จักรพันธ์ สั่วบุตร 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

(วิทยาเขตภูเก็ต) 

 
น.ส.สุดารัตน์ ไชยคีรี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.สุปราณี บ ารุงภักด์ิ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.อรวรรณ ประตูใหญ่ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นายอมตวิทย์ ค าแหง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายอัศรี นาวงค์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายอนุพงศ์ รองมาก 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายเอกวัฒน์ วชิระพันธ์ 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นางดรุณี สุทธิวิภากร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

นางนวลวรรณ นุตะธีระ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน  (การเงิน) 

นายพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ 
นักวิทยาศาสตร์ 

นายรุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง 
วิศวกร 

นายวรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายอนุชา รัตนะ 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงาน 

นายไพบูลย์ บุญถวิล 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นายอนันต์ นิลโกสีย์ 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

น.ส. บงกช พฤกษพงษ์ 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส. วิมล ค าจันทร์ 
นักกิจการนักศึกษา 

น.ส.สุวภัทร จินดา 
นักวิชาการศึกษา 

Software & Network 
ดร.วโรดม วีระพันธ์ 

Software & Network 
อ.ธัชชัย เองฉ้วน 

 

Hardware & Robotics 
พัชรี เทพนิมิตร 
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1.5 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สกณุา เจริญปัญญาศกัด์ิ    รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ 
- รองศาสตราจารย ์ดร.ทวศีกัด์ิ เรืองพีระกลุ             รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ด ารง เคลา้ดี  รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- ดร.วโรดม วรีะพนัธ ์   รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายบริหาร (วทิยาเขตภูเก็ต)  
- อาจารยพ์ชัรี เทพนิมิตร   รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ )วทิยาเขตภูเก็ต ) 
- อาจารยจ์กัรพนัธ์ สัว่บุตร   รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจการนกัศึกษา )วทิยาเขตภูเก็ต( 

 
1.6 หลกัสูตร และสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ไดรั้บการจดัตั้งเป็นภาควชิาในสงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เร่ิม
จากการเปิดการเรียนการสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี  โดยในปี พ .ศ. 2544 ภาควิชาฯ ไดเ้ปิดการเรียนการสอนในหลกัสูตรมหาบณัฑิต และในปี พ  .ศ.
2547  ไดเ้ปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองถนดัและสามารถรู้จริงและสามารถ
น ามาประยกุตป์ฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี ทางภาควชิาฯจึงก าหนดใหมี้แขนงวชิาท่ีเปิดสอนแบ่งออกเป็น    4   แขนงดงัต่อไปน้ี 

- วศิวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 
- วศิวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) 
- วศิวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 
- วศิวกรรมระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์(Computer Control and Robotics Engineering) 

 
1.7 จ ำนวนนักศึกษำ 

- ระดบัปริญญาตรี   จ านวน 876 คน 
- ระดบัปริญญาโท   จ านวน 67 คน 
- ระดบัปริญญาเอก   จ านวน 23 คน 
รวมทั้งส้ิน   จ านวน 966 คน 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   มีนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 30 คน ปัจจุบนัรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่ และ ภูเก็ต          
โดยแต่ละวิทยาเขตเปิดรับนกัศึกษารุ่นละประมาณ 120 คน โดยในปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษาทั้งหมด 966 คน  นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต จ านวน       
67 คน  และส าหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มีนกัศึกษาจ านวน 23 คน  การรับนกัศึกษาของภาควชิาฯ เพื่อเป็นการจูงใจใหน้กัเรียนท่ีมีคุณภาพ เลือก
มาเรียนวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางภาควชิาฯจึงมีโครงการรับนกัเรียนคือโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทางภาควชิาฯไดมี้โควตา้พิเศษส าหรับนกัศึกษา
ในกลุ่มน้ีท่ีมีผลการเรียนดีและมีรางวลัจากการไปเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดบัชาติ และยงัมอบทุนการศึกษา
จ านวน 10 ทุนให้แก่นกัเรียนกลุ่มน้ีท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นคอมพิวเตอร์จนไดรั้บรางวลัระดบัชาติ นอกจากน้ียงัไดมี้การขยายผลโครงการดาวรุ่ง
คอมพิวเตอร์โดยการเพ่ิมโอกาสใหก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัภูมิภาคใหส้ามารถไดรั้บโควตา้พิเศษเพื่อเขา้เรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาจ านวน 30 ท่ีนัง่ 

 ทั้ งน้ีภาควิชาฯจะมีนโยบายเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงนักเรียนในแต่ละโรงเรียนท่ีมีความโดดเด่นทางด้านการศึกษา โดยจัดกิจกรรม
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หลากหลายอาทิเช่น จดันักศึกษาและบุคลากรของภาคฯออกไปแนะน าภาควิชาฯ เปิดค่าย Comp Camp โครงการจดัอบรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
โครงการจดัอบรมเทคนิคการเขียนโปรแกรม JAVA ใหแ้ก่นกัเรียนและอาจารยจ์ากโรงเรียนต่างๆในภาคใต ้เป็นตน้  อีกทั้งยงัมีหอ้งต่างๆ ของภาควชิาฯ 
ท่ีอ านวยความสะดวก และสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว  ดงัต่อไปน้ี 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ดา้น Network และ Software ดว้ยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจากเงินรายไดพ้ฒันาภาควชิาฯ  
- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ดา้น Hardware 
- หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองมือหนกั 
- หอ้งโครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
- หอ้งสมุดภาควชิา 
- ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงท่ีใหบ้ริการภายในภาควชิาฯ ทัว่ทั้งอาคาร 
- เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับนกัศึกษาช่ือ takasila เพื่อใชเ้ป็น e-mail เก็บขอ้มูล เป็นตน้ 
- ระบบรักษาความปลอดภยัภายในตวัอาคาร เช่น ระบบบตัรเขา้ออกภาควชิาฯ ดว้ย tag RFID และ ระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 
 

1.8 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

 จ ำนวนอำจำรย์ 

- วทิยาเขตหาดใหญ่    จ านวน 28 คน 

- วทิยาเขตภูเก็ต     จ านวน 15 คน 

รวมทั้งส้ิน     จ านวน 43 คน 
)ในจ านวนน้ีลาศึกษาต่อ  จ านวน 4 คน( 

 จ ำนวนบุคลำกร 

- วทิยาเขตหาดใหญ่    จ านวน 12 คน 

- วทิยาเขตภูเก็ต     จ านวน 8 คน 

รวมทั้งส้ิน     จ านวน 20 คน 
 

1.9 ข้อมูลพืน้ฐำนโดยย่อเกีย่วกบังบประมำณ และอำคำรสถำนที ่
ภาควิชาฯ บริหารจดัการดา้นการเงินและงบประมาณ ตามระเบียบการเงินโดยเคร่งครัด และไดก้ าหนดแผนการใชเ้งิน โดยผ่านความ

เห็นชอบของท่ีประชุมภาควชิาฯ และรายงานให้ท่ีประชุมภาควิชาฯทราบเป็นระยะ เพ่ือความโปร่งใสในการตรวจสอบ ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
ภาควิชาฯ ไดน้ ามาใชเ้พ่ือภารกิจดา้นการเรียนการสอน และการวิจยั เช่น การจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์และการปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ทุนการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งการพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน ดว้ยเงินรายไดพ้ฒันาภาควชิาฯ เอง เช่น การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ า
หอ้งปฏิบติัการ  การปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ การปรับปรุงหอ้งวจิยั การสนบัสนุนการศึกษาต่อ และการอบรม ดูงานของบุคลากรทั้งสายวชิาการและสาย
สนบัสนุน โดยเฉพาะ การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชป้ระจ าห้องปฏิบติัการ เพ่ือการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานการเรียนการสอนในดา้น
เทคโนโลยี จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง ท่ีมกัจะมีราคาสูงกว่าเกณฑ์ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลยัฯ ก าหนดการ
สนบัสนุนดว้ยเงินงบประมาณ  ท าใหร้ายไดพ้ฒันาภาควชิาฯ ส่วนหน่ึงตอ้งถูกใชเ้พ่ือการดงักล่าว ซ่ึงในอีกดา้นหน่ึง อาจเป็นการเสียโอกาสท่ีภาควิชาฯ 
จะไดใ้ชเ้งินจ านวนดงักล่าวเพ่ือการพฒันาและสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นงานวจิยัหรืองานอ่ืนของภาควิชาฯ  อีกทั้งภาควิชาฯ ยงัเล็งเห็นถึงความส าคญั
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ของงานวิจัย โดยมีห้องวิจัยเฉพาะทางในแต่ละสาขา มีการจัดสรรห้องวิจัยเฉพาะทางในแต่ละแขนง ซ่ึงในแต่ละกลุ่มวิจัยของภาควิชาฯ จะเป็น
ผูด้  าเนินการโดยทุกแขนงจะเช่ือมโยงเขา้ระบบการเรียนการสอน นอกจากน้ียงัมีการจดัสรรวงเงินเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมงานวจิยัให้กบัคณาจารยแ์ต่
ละกลุ่ม กลุ่มไม่เกิน 30,000 บาท / 6 คน ส าหรับจดัซ้ือวสัดุเพ่ืองานวิจยัและหนังสือเฉพาะทางในแต่ละแขนง ให้การสนับสนุนการท าวิจยัในระดบั
บณัฑิตศึกษา รวมถึงการสนบัสนุนบุคลากรในภาควชิาฯ ใหมุ่้งเนน้งานวจิยัเป็นส าคญั อาทิเช่น   

1.9.1 ก าหนดงบประมาณสนบัสนุนทีมวจิยัจากเงินรายได ้ 
- การซ้ือหนงัสือ/ต ารา 30,000 บาท ต่อสาขา ต่อปี ทั้ง 4 สาขา 
- ค่าใชส้อย และค่าครุภณัฑ ์และอ่ืนๆ 30,000 บาทต่อทีมวจิยั 6 คน  

 
1.9.2 ก าหนดงบประมาณสนบัสนุนระดบับณัฑิตศึกษาของภาควชิาฯ 

- จดัสรรทุนใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโท 
- จดัสรรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท – เอก 
- จดัสรรวสัดุอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท – เอก 
- จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากการไปน าเสนอผลงานของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 
1.9.3 สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรของภาควชิามีการท าวจิยัอยา่งตอ่เน่ือง จะสามารถพบไดจ้ากทีมวจิยั  หอ้งวจิยัและสถานวจิยัท่ี

เขม้แขง็ของภาควชิาฯ สงัเกตไดจ้ากการไดรั้บการสนบัสนุนทุนบริหารกลุ่มวจิยัดงัต่อไปน้ี 
- กลุ่มวจิยัเครือข่าย (CNR : Centre for Network Research)  
o ศูนยค์วามเป็นเลิศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยคุหนา้ (COE-NGI) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางมหาวทิยาลยัและNECTEC 
o ศูนยค์วามเป็นเลิศเครือข่ายยคุหนา้ (NGN) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง TRIDI  

- กลุ่มวจิยัสารสนเทศ (ANW Informatics Laboratory) 
o ทีมวจิยัสารสนเทศไร้สาย (WIG) ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- กลุ่มวจิยัระบบสมองกลเครือข่ายผสม  (Ubiquitous Networked Embedded Systems( 
o ศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะดา้นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (COE-WSN) ไดรั้บการสนบัสนุนจาก  NECTEC 

- กลุ่มวิจยัระบบอจัฉริยะ iSys  โดยมีกิจกรรมวิจยัในดา้นต่างๆดังต่อไปน้ี Artificial Intelligence, Braille & Assistive 
Technology, Machine Vision, Robotics and control, Signal Processing  

- กลุ่มวจิยัภาษามือ (วทิยาเขตภูเก็ต( 
o ทีมวิจัยการประมวลผลภาษามือและระบบหลายส่ืออัจฉริยะ ได้รับการสนับสนุนจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
- กลุ่มวจิยัดา้นภยัพิบติั (วทิยาเขตภูเก็ต)  

http://isys.coe.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=31
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1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมนิปีทีผ่่ำนมำ 
แนวทำงกำรพฒันำและผลกำรพฒันำตำมรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในและภำยนอก 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดทีต้่องพฒันำ แนวทำงกำรพฒันำและผลกำรพฒันำ 

ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในและภำยนอก 

ส่ิงทีต้่องพฒันำเร่งด่วน 3-5 อนัดบั  
1. เร่งพฒันาอาจารยว์ทิยาเขตภูเก็ตไปสู่วฒิุปริญญาเอกให้มาก

ข้ึน 
- เร่งใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อเร็วข้ึนท่ีอยูคิ่วอีก 2 ท่าน 

2. เพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพใ์นวารสารของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอก 

- จดัสัมมนาและแนะแนวการเขียนบทความทางวิชาการ
โดยอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงระดบัประเทศ 

- จดัอบรมแนวทางการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั 
3. ใหอ้าจารยมี์การตีพิมพใ์นวารสารมากข้ึน  
4. ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ  
ส่ิงทีค่วรพฒันำ   

1. ลด Retention time ของนกัศึการะดบัปริญญาโท - ใหน้กัศึกษามีอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนเร่ิมเรียน 

2. นกัศึกษาระดบัปริญญาโท-เอกท่ีมีคุณภาพ - พิจารณาวธีิการคดัเลือกเขา้เรียนใหม่ 
- จดัท าหลกัสูตรร่วมกบัมหาวทิยาลยัต่างชาติ 

3. เพ่ิมจ านวนของบทความวจิยัท่ีเป็นวารสารระดบันานาชาติ - ร่วมวิจยัและจดัท า Dual program กบัมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงในต่างประเทศ 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารยด์ าเนินงานวิจยัอย่าง
ถูกตอ้ง 

ทศิทำงกำรพฒันำสู่ควำมเป็นเลศิ  

1. เพ่ิมปริมาณบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ - สร้างแรงจูงใจในการเร่ิมท างานวจิยัของอาจารย ์
- สร้างบรรยากาศในการวจิยัในภาควชิาฯ 

2. เพ่ิมนักศึกษาระดับบัณฑิตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
งานวจิยัใหมี้ความเขม้แขง็ 

- ใหทุ้นเรียน 
- ใหทุ้นตีพิมพ ์
- ใหเ้คร่ืองมือ 

ผลจำกกำรประเมนิคุณภำพตนเอง 

1. นกัศึกษาทุกระดบัมีทกัษะทางภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า - ก าหนดใหน้กัศึกษาเสนอรายงาน เช่น รายวิชาโครงงาน
เป็นภาษาองักฤษ 

- เสริมโปรแกรมการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษา 
2. การสร้างบรรยากาศในการท างานวิจยัให้กบันกัศึกษาและ

คณาจารยภ์ายในภาควชิาฯ 
- ปรับปรุงสถานท่ีและเคร่ืองมือในการท าวจิยั 
- จดัความร่วมมือดา้นงานวิจยักบัมหาวิทยาลยัทั้งในและ

ต่างประเทศมากข้ึน 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดทีต้่องพฒันำ แนวทำงกำรพฒันำและผลกำรพฒันำ 
3. เพ่ิมจ านวนวารสารทางวชิาการมากข้ึน - อ านวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีและเคร่ืองมือในการ

ท าวิจยัแก่คณาจารยแ์ละนกัศึกษา 
- ปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมของการวจิยัในภาควชิาฯ 
- สร้างความร่วมมือ จดักิจกรรมดา้นงานวิจยัระหว่างสถาบนั

เพื่อสร้างบรรยากาศการวจิยั 
- แจง้ข่าวสารและสนับสนุนการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย

เพ่ือรับทุนสนบัสนุนทั้งจากภายในและภายนอกใหม้ากข้ึน 
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รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 
 

ล าดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 2 
1.  จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 
2.  - -ระดับปริญญำตรี 1 
3.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
4.  - -ระดับปริญญำโทที่มีเฉพำะแผน ก 1 
5.  - -ระดับปริญญำโทที่มีเฉพำะแผน ข - 
6.  - -ระดับปริญญำโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสำรหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 
7.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
8.  - -ระดับปริญญำเอก 1 
9.  จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำโท แผน ก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 
10.  จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำเอก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน 1 
11.  จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF 3 
12.  - -ระดับปริญญำตรี 1 
13.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
14.  - -ระดับปริญญำโท 1 
15.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
16.  - -ระดับปริญญำเอก 1 
17.  จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF และมีกำรประเมินผลตำมตัว

บ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนฯ ครบถ้วน 
1 

18.  - -ระดับปริญญำตรี 1 
19.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
20.  - -ระดับปริญญำโท - 
21.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
22.  - -ระดับปริญญำเอก - 
23.  จ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - 
24.  - -ระดับปริญญำตรี - 
25.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
26.  - -ระดับปริญญำโท - 
27.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
28.  - -ระดับปริญญำเอก - 
29.  จ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนและได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกองค์กรวิชำชีพ

ทั้งหมด 
- 
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ล าดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

30.  - -ระดับปริญญำตรี - 
31.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
32.  - -ระดับปริญญำโท - 
33.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
34.  - -ระดับปริญญำเอก - 
35.  จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF แต่เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- 

36.  - -ระดับปริญญำตรี - 
37.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
38.  - -ระดับปริญญำโท - 
39.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
40.  - -ระดับปริญญำเอก - 
41.  จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้

ผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละปี 

1 

42.  - -ระดับปริญญำตรี 1 
43.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
44.  - -ระดับปริญญำโท - 
45.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
46.  - -ระดับปริญญำเอก - 
47.  - -จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำรประเมินตำมตัว

บ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
- 

48.  - -ระดับปริญญำตรี - 
49.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
50.  - -ระดับปริญญำโท - 
51.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
52.  - -ระดับปริญญำเอก - 
53.  จ ำนวนหลักสูตรสำขำวิชำชีพที่มีควำมร่วมมออในกำรพันนำและบริหำรหลักสูตรกับ

ภำครัฐหรออภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร 
- 

54.  - -ระดับปริญญำตรี - 
55.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
56.  - -ระดับปริญญำโท - 
57.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
58.  - -ระดับปริญญำเอก  - 
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ล าดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

59.  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 966 
60.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 876 
61.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
62.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 67 
63.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท (แผน ก) 67 
64.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญำโท (แผน ข) - 
65.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
66.  - -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  23 
67.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อแยกตำมวุนิปริญญำ

หรออเทยีบเท่ำ 
42 

68.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อวุนิปริญญำตรีหรออ
เทียบเท่ำ  

3 

69.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อวุนิปริญญำโทหรออ
เทียบเท่ำ 

17 

70.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อวุนิปริญญำเอกหรออ
เทียบเท่ำ  

22 

71.  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุนิปริญญำเอกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (กรณีที่
เลออกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ) 

52.71 

72.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 28 
73.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุนิปริญญำตรีหรออ

เทียบเท่ำ 
3 

74.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุนิปริญญำโท หรออ
เทียบเท่ำ 

15 

75.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุนิปริญญำเอก หรออ
เทียบเท่ำ 

10 

76.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 10 
77.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำตรี หรออ

เทียบเท่ำ 
- 

78.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ที่มีวุนิปริญญำโท หรออ
เทียบเท่ำ 

2 

79.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำเอก หรออ
เทียบเท่ำ 

8 

80.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 5 
81.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำตรี หรออเทียบเท่ำ - 
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ล าดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

82.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำโท หรออเทียบเท่ำ 1 
83.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำเอก หรออ

เทียบเท่ำ 
4 

84.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
85.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำตรี หรออเทียบเท่ำ - 
86.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำโท หรออเทียบเท่ำ - 
87.  - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุนิปริญญำเอก หรออเทียบเท่ำ - 
88.  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีที่ผ่ำนมำ 9.30 
89.  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 628.62 
90.  - -ระดับปริญญำตรี 531.92 
91.  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
92.  - -ระดับปริญญำโท 89.06 
93.  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
94.  - -ระดับปริญญำเอก 7.65 
95.  จ ำนวนเครอ่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริกำรให้นักศึกษำ 125 
96.  จ ำนวน Notebook และ Mobile Device ต่ำง ๆ ของนักศึกษำที่มีกำรลงทะเบียน

กำรใช้ Wi-Fi กับสถำบัน 
- 

97.  จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรอองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 
 

2,438,414.50 
98.  จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรอองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 3,657,167.26 
99.  จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสอบเนอ่องจำกกำรประชุมวิชำกำร

ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรออมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฎในฐำนข้อมูล 
TCI 

9 

100.  จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชอ่อปรำกฏอยู่ใน
ประกำศของ สมศ. 

1 

101.  จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ ๓ หรออ ๔ (Q3 หรออ Q4) ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรออ
มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชอ่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

1 

102.  จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ ๑ หรออ ๒ (Q1 หรออ Q2) ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรออ
มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรออ 

5 
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ล าดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

Scopus 
103.  จ ำนวนรวมของผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 4 
104.  จ ำนวนรวมของผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพ 1 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

1.  เกณฑท์ัว่ไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 2.  เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการครบ 
5 ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไป และครบถว้น
ตามเกณฑม์าตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

หมายเหต ุ

1. การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหน้บัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมดใหน้บัหลกัสูตรท่ีไดรั้บ 
อนุมติัใหเ้ปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษา แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตร
ท่ีสภาสถาบนัอนุมติัใหปิ้ดด าเนินการแลว้  
2. การนบัจ านวนนกัศึกษาในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 8 ใหน้บัตามจ านวนหวันกัศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนบัทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลกัสูตร
ใหเ้ป็นไป ตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติั ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือ
ต่างชุดก็ได ้

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง
หลัก สูต ร ต ามแนวท างป ฏิบั ติ ท่ี ก าหนดโด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด  

ทุกหลกัสูตรของภาควชิาฯ ทั้งสาม
ระดบั มีกลไกการเปิดหลกัสูตรตาม
รอบท่ี สกอ ก าหนด 

COE 2.1-1 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดใชอ้ยูเ่ป็น
หลกัสูตรปรับปรุง 

COE 2.1-2 

 3 ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด า 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ี
ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยงัไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้
ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งได้รับการรับรอง
หลกัสูตรจากสภาหรือองค์กร วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

ทุกหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ 

 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถว้นทั้ งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดในเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตร
ท่ีด า  เ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ทุกหลกัสูตรมีคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร เพื่อรับผิดชอบควบคุม 
ดูแลแต่ละหลกัสูตร 

COE 2.1-3 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

ประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวั
บ่งช้ีท่ีก าหนดในแต่ละปีทุกหลกัสูตร  

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถว้นทั้ งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพฒันา
หลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการ ประเมินในขอ้ 4
กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบั
ใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร  

ทุกหลกัสูตรมีคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร เพื่อรับผิดชอบควบคุม 
ดูแลแต่ละหลกัสูตร 

COE 2.1-4 

 7 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษา  

ทุกหลกัสูตร เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การ
วจิยั 

COE 2.1-5 

 8 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  

  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4  
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รายการหลกัฐาน 
COE 2.1-1  ตามขอ้ก าหนดการประกนัคุณภาพหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  ปรับปรุงปี 2553 
COE 2.1-2  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  ปรับปรุงปี 2553 
COE 2.1-3  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  ปรับปรุงปี 2549 หนา้ 5 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร-

บณัฑิตปรับปรุงปี 2553 หนา้ 4-5 
COE 2.1-4 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ปรับปรุงปี 2549 หนา้ 5 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

บณัฑิตปรับปรุงปี 2553 หนา้ 4-5 
COE 2.1-5 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโท-เอก มีแผนการศึกษา แผน ก เพียง

อยา่งเดียว 
 

หมายเหต/ุข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าทีม่คุีณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

หมายเหต ุ

1. คุณวฒิุปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวฒิุท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
คุณวฒิุของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวฒิุการศึกษาใหมี้หลกัฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวฒิุปริญญาเอกได ้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวชิาชีพมี
คุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีท่ีมี อาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้  านวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเก่ียวกบัการนบั
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า หนา้ 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งเลือก
เหมือนกบัสถาบนั 

 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการค านวณ 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 43 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  23 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

47 53.49 4.46  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

50 53.49 4.46  
 
ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2555  ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  มีจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 43 คน  มีวฒิุปริญญาเอก  
จ านวน 23 คน  และมีอาจารยท่ี์ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกท่ีจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน 
 
รายการหลกัฐาน 

1. สารสนเทศประกนัคุณภาพของคณะ 
 
หมายเหต/ุข้อสังเกต : 
 การท่ีอาจารยข์องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ลาศึกษาต่อจ านวน 4 ท่าน จะมีผลให้ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีท่ีมีวฒิุปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2557 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1 คนดงัต่อไปน้ี 

1. นายคมสนัต ์ กาญจนสิทธ์ิ ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ซ่ึงจะมีผลท าให้ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี
วฒิุปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑเ์ฉพาะกลุ่มสถาบนั ค1 และ ง คะแนนเตม็ 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารยร์วมกนั  

ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั 

ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

  

หมายเหต ุ
1. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ้ ไม่จ าเป็นตอ้งเลือก
เหมือนกบัสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 43 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 28 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 10 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการของปีท่ีผา่นมา 9.30 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

9.30 9.30 1.55  
 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

10 11.63 1.94  
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ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ มีจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 43 คน มีผูด้  ารงต าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์10 คน  และผูด้  ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน 5 คน 
 
รายการหลกัฐาน 

- สารสนเทศประกนัคุณภาพของคณะ 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที่2.4 (สกอ.) ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5  หรือ 6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7  ขอ้ 
 

หมายเหต ุ
หลกัฐานส าหรับการประเมินในเกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นสวสัดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการ
สร้างขวญัและก าลงัใจ หรือหลกัฐานเชิงประจกัษอ่ื์นๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเ้ห็นการท างานไดดี้ข้ึน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ 
เทคนิคการสอนและการวดัผล 
และมีแผนการบริหารและ
พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ี
มีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ 

ใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรไปประชุมทางวชิาการและ
อบรมอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 

COE 2.4-1 

 2 มีการบริหารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด  

มีการติดตามการด าเนินการทุกปี COE 2.4-1 

 3 มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ี
ดี และสร้างขวญัและก าลงัใจให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนสามารถท างานได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

คณะวศิวกรรมศาสตร์มีการจดัโครงการตรวจสุขภาพ
ใหแ้ก่คณาจารยแ์ละบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

COE 2.4-2 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 4 มีระบบการติดตามใหค้ณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ
พฒันามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและการวดัผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจน
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

  

 5 มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ
อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนถือปฏิบติั  

มีการจดัอบรมโดยคณะฯ  

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน  

  

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย ์
และบุคลากรสายสนบัสนุน  

TOR COE 2.4-1 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 5 - - 

รายการหลกัฐาน 
COE 2.4-1 TOR,ฐานขอ้มูลการประเมินของคณะฯ 
COE 2.4-2  ใบแจง้ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลท่ีแจกใหแ้ก่บุคลากรแต่ละคน 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ

1. มหาวทิยาลยัหรือคณะจะตอ้งประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ    
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ รายวชิาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหอ้งปฏิบติัการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วชิาโครงงาน สารนิพนธ์ และ 
วทิยานิพนธ์ เป็นตน้  
2. งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถึง งานวจิยัของผูส้อนของสถาบนัท่ีได้
พฒันาข้ึน และน าไปใชใ้นการพฒันาวธีิการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 

มีการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

COE 2.6-1 

 2 ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวชิา
และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีทุกรายวชิาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

COE 2.6-2 

 3 ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนหรือจากการท าวจิยั 

ระดบัปริญญาตรี มีรายวชิา
ปฎิบติัการ รายวชิาโครงงาน 
และรายวชิาฝึกงาน 
ระดบับณัฑิตศึกษา มีรายวชิา
สมัมนาและวทิยานิพนธ์ 

COE 2.6-2,  
COE 2.6-3 

 4 มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

เชิญผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยาย
พิเศษและเป็นกรรมการใน
การปรับปรุงหลกัสูตร 

COE 2.6-4 

 5 มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจาก
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

มีการวจิยัวศิวศึกษา  ทั้งใน
การวจิยัในชั้นเรียน และการ
วจิยัเพื่อการพฒันาการเรียน

COE 2.6-5 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

การสอนมีการน าผลการวจิยั
ไปใชใ้นการเรียนการสอน 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวชิาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

รายวชิาบรรยายทั้งหมดท่ีมี 
ความพึงพอใจของผูเ้รียน 

COE 2.6-6 

 7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน         
กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

มีการจดัประชุมเพื่อพฒันา
และปรับปรุงการเรียนการ
สอน และมีการประเมินจาก
นกัศึกษา 

COE 2.6-7 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 7 5  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4  

 

รายการหลกัฐาน 
COE 2.6-1 ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
COE 2.6-2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2553 
COE 2.6-3 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549 
COE 2.6-4 รายวชิาฝึกงานหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
COE 2.6-5 บทความน าเสนอในงานประชุมวชิาการวศิวศึกษา  จดัโดยสภาคณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
COE 2.6-6 ระบบประเมินการสอนของคณะฯสมัมนาภาควชิาฯ 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งช้ีที ่2.8 (สกอ.) ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ดัให้กบันักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดบั 
มหาวทิยาลยั ตอ้งมีกรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัหรือเขา้ร่วมการคดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตั้งแต่ 3 สถาบนัข้ึนไป)  
2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่า ข้ึน
ไป (เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาด หลกัทรัพย ์หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา้ สภา วชิาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

มีนศ.เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

COE 2.8-1 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้ง การส่งเสริมตามขอ้ 1 
ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์ นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั  

นกัศึกษาทีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีและไดรั้บการส่งเสริมให้
ทุนการศึกษาเป็นตน้ 

 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนด ในขอ้ 1 โดยระบุตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเร็จ  

มีตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการแต่ไม่ใช่ตวับ่งช้ีดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

COE 2.8-2 (1), 
COE 2.8-2 (2) 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวั บ่งช้ีและ
เป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี  

มีผลการประเมิน  

 5 มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการ   
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

ยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 4 - - 

 

รายการหลกัฐาน 
COE 2.8-1 ท าบุญภาควชิา 
COE 2.8-2 (1) วนัเด็กแห่งชาติ  
COE 2.8-2 (2) CoE เพื่อสงัคม 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  การวดัคุณธรรม จริยธรรมเป็นไปไดย้ากจึงยากแก่การก าหนดตวับ่งช้ีไดช้ดัเจนยากแก่การ
ประเมินผล  หากมีตน้แบบหรือตวัอยา่งวธีิการประเมินผลจะช่วยใหด้ าเนินการไดดี้ข้ึน 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่๓ (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
(proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ  

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหน้ าเสนอในการประชุมวชิาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
ก าหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี  

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอ่ืน 
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การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่ง
นอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จ าเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิเป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

หมายเหต ุ

- ผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท นบัตามปีปฏิทิน 
- จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด นบัตามปีการศึกษา (โดยนบัจ านวนเม่ือ
นกัศึกษาสอบ Thesis/IS แลว้ และคณะตรวจสอบคุณสมบติัการจบครบถว้นเพ่ือส่งบณัฑิต
วทิยาลยั) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
วธีิการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด

100
 

 
ผลการค านวณ 

ระดบัคุณภาพผลงานรวม ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละระดบัคุณภาพ คะแนนเทยีบเกณฑ์ 

3.25 3 108.33 5.00 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

15 91.07 5.00  
 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

18 108.33 5.00  
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตนเอง เป็นไปตามเป้าหมาย  พบวา่ 

- มีผลงานนอ้ยลงท่ีแปรผนัตรงกบัจ านวนบณัฑิตท่ีจบนอ้ยในปีน้ี 
- มีการตีพิมพใ์นงานประชุมวชิาการมากอยูเ่ช่นเดิม  
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รายการหลกัฐาน 
- เอกสารผลงานตีพิมพ ์

 
หมายเหต/ุข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลติบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีที ่๑๔ (สมศ.) การพฒันาคณาจารย์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑ์การพจิารณา 
            ก าหนดค่าน ้ าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  

หมายเหต ุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  

วธีิการค านวณ 

 

 
ผลการค านวณ 

ระดบัคุณภาพอาจารย์ จ านวนอาจารย์ ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทยีบเกณฑ์ 
173 43 4.02 3.35 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
4.00 3.98 3.31  

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.02 3.35  

 
ผลการด าเนินงาน 

                ปีการศึกษา  2556 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  มีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริงจ านวน 43 คน  โดยมีต าแหน่ง
อาจารยท่ี์ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 17 คน  ระดบัปริญญาเอกจ านวน 23 คน  ต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารยท่ี์ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จ านวน 10 คน  ต าแหน่งรองศาสตราจายท่ี์ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท จ านวน 1 คน  ระดบัปริญญาเอก จ านวน 4 คน 
 
รายการหลกัฐาน 

- ขอ้มูลผลงานด าเนินการตามองคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีของการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และ

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2556 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

- 
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การวเิคราะห์ SWOT ตามองค์ประกอบ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีอาจารยท่ี์เช่ียวชาญในการสอนมากกวา่ดา้นการวจิยั 
- มีหลกัสูตรท่ีผา่นมาตรฐาน 
- มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 
- นกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาสามารถผลิตผลงานไดเ้กินเกณฑท่ี์ก าหนด 
- มีนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

จุดด้วย/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- มีนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาปริญญาโทแผน ก1 และปริญญาเอก แผน 1 ท่ีเนน้วจิยันอ้ย 
- อาจารยท่ี์ประจ าวิทยาเขตภูเก็ตมีอตัราการจบปริญญาเอกน้อย ท าให้จะตอ้งผลกัดันอาจารยท่ี์ไม่ส าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาเอกเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
- ผลกัดนัให้อาจารยเ์ขา้สู่กระบวนการท าวิจยัและจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัทั้ งจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก เพื่อใหส้ามารถมีจ านวนผลงานทางวชิาการเพ่ิมข้ึน และจะช่วยให้เขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการไดอี้ก
ดว้ย 

โอกาส 
- มีทุนสนบัสนุนการพฒันาอาจารย ์
- มีทุนวจิยัเพื่อสนบัสนุนในการสร้างผลงานทางวชิาการ 
- มีการจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการขอต าแหน่งทางวชิาการอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
- มีนกัศึกษาระดบัปริญญาโท และเอกมาก 

อุปสรรค 
- มีเกณฑก์ารพิจารณาต าแหน่งสูงข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงมีความยุง่ยาก และ ใชเ้วลานาน 
- มีจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีวทิยาเขตภูเก็ต ท าใหภ้าระงานทางดา้นการเรียนการสอนสูงมาก 
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องค์ประกอบ 4 การวจิยั 

ตวับ่งช้ีที ่4.3 (สกอ.) เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิยัประจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน ำเขำ้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑป์ระเมินเฉพำะสถำบนักลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสำขำวชิำ คะแนนเตม็ 5 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 

180,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
150,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
75,000 บำทข้ึนไปต่อคน  

หมายเหต ุ

1. จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะท่ี
ปฏิบติังำนจริงไม่นบัรวมผูล้ำศึกษำต่อ 
2. ให้นับจ ำนวนเงินท่ีมีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีงบประมำณนั้นๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงินท่ี
เบิกจ่ำยจริง 
3. กรณีท่ีมีหลกัฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนบัสนุนงำนวิจยั ซ่ึงอำจเป็นหลกัฐำนจำกแหล่งทุน
หรือหลกัฐำนจำกกำรตกลงร่วมกนัของสถำบนัท่ี ร่วมโครงกำร ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตำมหลกัฐำน
ท่ีปรำกฏ กรณีท่ีไม่มีหลกัฐำนใหแ้บ่งเงินตำมสดัส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถำบนั 
4. กำรนบัจ ำนวนเงินสนบัสนุนโครงกำรวิจยั สำมำรถนบัเงินโครงกำรวิจยัสถำบนัท่ีไดล้งนำม
ในสัญญำรับทุนโดยอำจำรยห์รือนกั วิจยั แต่ไม่สำมำรถนบัเงินโครงกำรวิจยัสถำบนัท่ีบุคลำกร
สำยสนบัสนุนท่ีไม่ใช่นกั วจิยัเป็นผูด้  ำเนินกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั 2,438,414.50 

จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบนั 3,657,167.26 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด (ไม่นบัผูล้ำศึกษำต่อ) 39 

จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด (ไม่นบัผูล้ำศึกษำต่อ) - 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

180,000 149,507 4.15  
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ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

180,000 111,418 3.09  

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรประเมินตนเอง ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เน่ืองจำก 

- อำจำรยมี์โครงกำรต่อเน่ืองจ ำนวนหน่ึงท่ียงัไม่ปิดโครงกำร 
- อำจำรยส่์วนท่ีท ำวจิยัยงัมีใกลเ้คียงเดิม 
- อำจำรยส่์วนหน่ึงไม่ท ำวจิยั ท ำใหไ้ม่ขอโครงกำรวจิยั 

 
รายการหลกัฐาน 

- ขอ้มูลสำรสนเทศ ประกนัคุณภำพของคณะฯ SAR ภำควชิำฯ (หวัขอ้งำนวจิยั) 
 
หมายเหต/ุข้อสังเกต : 
 



37 
 

 
องค์ประกอบ 4 การวจิยั  
ตวับ่งช้ีที ่๕ (สมศ.) งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

ก ำหนดระดบัคุณภำพงำนวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี  

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 - มีกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ/ระดบั
นำนำชำติ หรือมีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI 

0.50 - มีกำรตีพมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นประกำศของสมศ. 

0.75 - มีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลกำรจดั 
อนัดบัวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวำรสำร
นั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่ำสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ ์หรือมีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่น
ประกำศ ของ สมศ.  

1.00 - มีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวำรสำร
นั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ ์หรือมีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีมีช่ือปรำกฏในฐำน 
ขอ้มูลสำกล ISI หรือ Scopus 

 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคดัเลือกใหน้ ำเสนอในกำรประชุมวชิำกำรตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บกำรตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ กำรตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
ซ่ึงสำมำรถอยูใ่นรูปแบบเอกสำรหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 

ก ำหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค ์ดงัน้ี  

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนัหรือจงัหวดั 

0.25 - งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ 

0.50 - งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ 

0.75 - งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน* 

1.00 - งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกวำ่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำร่วมพิจำรณำดว้ย 
 

อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน กมัพชูำ อินโดนีเซีย ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ 
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สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนำม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน 10 ประเทศ (อยำ่ง
นอ้ย 5 ประเทศ หมำยถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และกำรใหค้ะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่
จ ำเป็นตอ้งไปแสดงในต่ำงประเทศ 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิเป็นกำรเผยแพร่ท่ีเปิดกวำ้งส ำหรับทุกประเทศ (อยำ่งนอ้ย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอำเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละเท่ำกบั 5 คะแนน จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวชิำ ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วทิยำศำสตร์สุขภำพ  20 
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 10 

 

หมายเหต ุ
- งำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ นบัตำมปีปฏิทิน 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำแนะนกัวจิยัทั้งหมด ทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อใหน้บัตำมปี

กำรศึกษำ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วธีิการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน ้ำหนกัของงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจยัประจ ำทั้งหมด

100
 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด (ไม่นบัผูล้ำศึกษำต่อ) 39 

จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด (ไม่นบัผูล้ำศึกษำต่อ) - 

จ ำนวนบทควำมวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ/
ระดบันำนำชำติ หรือจ ำนวนกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติท่ีปรำกฏใน

9 
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ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 

ฐำนขอ้มูล TCI 

จ ำนวนบทควำมวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติท่ีมีช่ือปรำกฏในประกำศ
ของ สมศ. 

1 

จ ำนวนบทควำมวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล
กำรจดัอนัดบัวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวำรสำร
นั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่ำสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ ์ หรือมีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นประกำศ
ของ สมศ.  

1 

จ ำนวนบทควำมวจิยัฯ ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล
กำรจดัอนัดบัวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวำรสำร
นั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ ์ หรือมีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีมีช่ือปรำกฏในฐำนขอ้มูล
สำกล ISI หรือ Scopus 

5 

จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนัหรือจงัหวดั - 

จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ - 

จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ - 

จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน - 

จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ - 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีลำศึกษำตอ่ 4 

จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำท่ีลำศึกษำตอ่ - 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

16 23.84 5  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

16 21.79 5  

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรประเมินตนเอง เป็นไปตำมเป้ำหมำย  พบวำ่ 

- จ ำเป็นท่ีจะตอ้งผลกัดนักำรตีพิมพใ์นวำรสำรท่ีมีคุณภำพทำงวชิำกำรเพ่ิมมำกข้ึน 
 
รายการหลกัฐาน 

- SAR5-ภำควชิำวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ รวบรวมโดยคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
 
หมายเหต/ุข้อสังเกต : 
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การวเิคราะห์ SWOT ตามองค์ประกอบ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำน เช่น หอ้งวจิยั และ อุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นตน้ 
- ตั้งงบประมำณดว้ยเงินรำยไดพ้ฒันำภำควชิำฯ เพื่อสนบัสนุนใหส้ ำหรับกลุ่มหรือทีมวจิยั 
- มีนกัศึกษำในระดบับณัฑิตศึกษำเพ่ิมมำกข้ึน 
- ภำควชิำฯ สนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยใหก้บันกัศึกษำและอำจำรยใ์นกำรน ำเสนอผลงำนในลกัษณะต่ำงๆ 

 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- เพ่ิมจ ำนวนของอำจำรยท่ี์ท ำวจิยัมำกข้ึน 
- ส่งเสริมใหอ้ำจำรยเ์ขียนขอ้เสนอโครงกำรวจิยัเพ่ือขอรับทุน ท ำใหส้ำมำรถผลิตบณัฑิต และผลงำนทำง

วชิำกำรได ้
- เนน้กำรตีพิมพบ์ทควำมวำรสำรทำงวชิำกำรเพ่ิมมำกข้ึนท่ีอยูใ่นฐำนขอ้มูลสำกล เช่น ISI หรือ Scopus 

เป็นตน้ 
- สนบัสนุนใหมี้บรรยำกำศในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรวจิยั 

โอกาส 
- มีรำงวลัจูงใจส ำหรับผลงำนตีพิมพ ์

- มีงำนประชุมวชิำกำรและวำรสำรในระดบัต่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึน 

อุปสรรค 
- คณำจำรยมี์ภำระกำรเรียนกำรสอนเป็นจ ำนวนมำกในวทิยำเขตภูเก็ต 

- กลุ่มอำจำรยท่ี์ท ำวจิยัยงัอยูภ่ำยในขอบเขตท่ีจ ำกดั 

- อำจำรยย์งัมีควำมเขำ้ใจผดิในกำรท ำวจิยั เขำ้วำ่ตนเองท ำวจิยัแต่แทจ้ริงแลว้กลบัไม่ใช่กำรท ำวจิยัอยำ่ง

แทจ้ริง เป็นเพียงกำรใชเ้วลำส่วนท่ีเหลือจำกภำระงำนอ่ืนในกำรท ำงำนท่ีตนเองสนใจ ไม่ไดต้ั้งตน้จำก

กำรวำงแผนหรือจริงจงัหรือ commit ในกำรท ำวจิยั 

 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 
- สร้ำงแนวคิดกำรท ำวจิยัใหอ้ำจำรยต์ระหนกัถึงควำมส ำคญั และใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของภำระงำน 
- กำรปรับปรุงหอ้งวจิยั และ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีสนบัสนุนงำนวจิยั  
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้  
หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
9 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และพฒันาการ
ของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

มีแผนการปฏิบติังานของ
ภาควชิาฯ 

แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของ
ภาควชิาฯ 

 2 มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั  

ประชุมการจดัท าหลกัสูตร การประชุม
หลกัสูตรตรี-โท-

เอก 

 3 มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  ผลด าเนินงานตามอตัลกัษณ์
ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เป็นไปตามอตั
ลกัษณ์ของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

 4 มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูล
ครบถว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั  

มีการจดัท ารายงานการ
ประกนัคุณภาพทุกปี 

รายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี  

น าเขา้ท่ีประชุมภาควชิาฯ 
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย 

- มีการน าจุดอ่อน
มาท าเป็น
นโยบาย 

- การสนบัสนุน
ทุนแก่นกัศึกษา
ปริญญาโท 

- การสนบัสนุน
การวจิยั 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ
คุณภาพ  

จดัท าในระดบัคณะฯ สารสนเทศประกนั
คุณภาพของคณะฯ 

 7 มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั  

รับฟังความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

รับฟังนกัศึกษาและ
สอบถามอยา่งไม่
เป็นทางการจาก
บริษทัท่ีรับผิดชอบ 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกนั  

  

 9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันา ข้ึน และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์  

  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

 
ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

 
หมายเหตุ /ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่๑๕ (สมศ.) ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตน้สงักดั 

หมายเหต ุ

 

กรณีของการประเมินระดบัคณะ  หากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก
ตวัท่ีก าหนดในระดบัสถาบนั ใหใ้ชค้ะแนนจากการประเมินในระดบัสถาบนัของตวับ่งช้ีนั้นมา
ใชแ้ทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.86 3.86  

 
ผลการประเมนิตนองปีนี ้

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.76 3.76  

 
ผลการด าเนินงาน 

- ลดลงจากปีท่ีแลว้เลก็นอ้ย ตวัเลขลดลงเน่ืองจากจ านวนของอาจารยท่ี์จบปริญญาเอกไม่ไดมี้การพฒันา 
เน่ืองจากอาจารยส่์วนใหญ่ของภาคฯ ผา่นการไปศึกษาต่อมาแลว้ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงจะไดด้ าเนินการ
ผลกัดนัอาจารยก์ลุ่มน้ีใหข้อต าแหน่งทางวชิาการแทน 

 

รายการหลกัฐาน 

-  
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การวเิคราะห์ SWOT ตามองค์ประกอบ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการประเมินครบตามเกณฑแ์ละมาตรฐาน ท่ีก าหนด 

- ท าใหรู้้จกัตวัเอง ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาท่ีดีข้ึน 

จุดด้วย/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไม่มีการแลกเปล่ียนเร่ืองการประกนัคุณภาพกบัหน่วยงานจากสถาบนัอ่ืน 

โอกาส 
-  

อุปสรรค 
- ตวัเลขท่ีน ามาใชค้  านวณของทางคณะฯกบัของภาควชิาฯไม่ตรงกนั  
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องคป์ระกอบและตวับง่ชี้ ต ัง้ ขอ้มลู ผลการ คะแนน (ระบเุลข 1 ในขอ้ทีม่กีารด าเนนิงาน) จ านวนขอ้ คะแนน คดิคะแนน ผลการประเมนิ
หาร ด าเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

องคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ 3.82 ดี

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร (ขอ้) 4.00 ดี

กรณีที ่2 เปิดหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี

สกอ. 2.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก (รอ้ยละ) 4.46 ดี

กรณีที ่1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีฒุปิรญิญาเอก อาจารยป์.เอก 23 53.49 4.46 4.46 ดี

อาจารยทั์ง้หมด 43

กรณีที ่2 คา่การเพิม่ขึน้ของอาจารยป์ระจ าทีม่วีฒุปิรญิญาเอก รอ้ยละปีกอ่นหนา้ 53.49 0.00 0.00 0.00 ตอ้งปรับปรุง

รอ้ยละปีปัจจบุัน 53.49

สกอ. 2.3 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  (รอ้ยละ) 1.98 ควรปรับปรุง

กรณีที ่1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รศ.+ศ. 5 11.90 1.98 1.98 ควรปรับปรุง

อาจารยทั์ง้หมด 42

กรณีที ่2 คา่การเพิม่ขึน้ของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละปีกอ่นหนา้ 9.30 2.33 1.94 1.94 ควรปรับปรุง

รอ้ยละปีปัจจบุัน 11.63

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน (ขอ้) 1 1 1 1 1 1 1 7

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (ขอ้) 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรม 1 1 1 1 4

ถว่งน ้าหนัก

ผลงานฯ
12.75 91.07 5.00 5.00

ดมีาก

กรณีที ่1 -

กรณีที ่2 2.50

กรณีที ่3 8.25

กรณีที ่4 2.00

ผูส้ าเร็จ

การศกึษาป.โท
14

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย ์(ขอ้) ถว่งน ้าหนักของ

อาจารย์
174.00 4.14 3.45 3.45

พอใช ้

อาจารย-์ตรี 0.00

อาจารย-์โท 28.00

อาจารย-์เอก 55.00

ผศ.-ตรี 0.00

ผศ.-โท 6.00

ผศ.-เอก 48.00

รศ.-ตรี 0.00

รศ.-โท 5.00

รศ.-เอก 32.00

ศ.-ตรี 0.00

ศ.-โท 0.00

ศ.-เอก 0.00

อาจารย์

ปฏบิัตงิานจรงิ
42.00

สมศ. 3. ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท

             ทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่(รอ้ยละ)

แบบฟอรม์ 8 แบบฟอรม์ค านวณคะแนนผลการประเมนิคณุภาพ (SAR - 8)  ปีการศกึษา  2556
ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ

7-1
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องคป์ระกอบและตวับง่ชี้ ต ัง้ ขอ้มลู ผลการ คะแนน (ระบเุลข 1 ในขอ้ทีม่กีารด าเนนิงาน) จ านวนขอ้ คะแนน คดิคะแนน ผลการประเมนิ
หาร ด าเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ

องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั 4.05 ดี

สกอ. 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรา้งสรรคต์อ่จ านวนอาจารยป์ระจ า 3.09 พอใช ้

(กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี180,000 บาท) เงนิสนับสนุน 4,345,301 111,418 3.09 3.09 พอใช ้

อาจารย+์นักวจัิย 39

สมศ. 5. งานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่(รอ้ยละ)
5.00 ดมีาก

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ถว่งน ้าหนัก

ผลงานฯ
8.50 21.79 5.00 5.00 ดมีาก

กรณีที ่1 2.25

กรณีที ่2 0.50

กรณีที ่3 0.75

กรณีที ่4 5.00

อาจารยแ์ละ

นักวจัิยทัง้หมด
39.00

องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4.38 ดี

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน (ขอ้) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 5.00 ดมีาก

สมศ. 15. ผลประเมนิการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตน้สงักัด (คะแนน) 3.76 3.76 3.76 ดี

คา่เฉลีย่ 9 องคป์ระกอบส าหรบัการประเมนิคณุภาพภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์และมาตรการสง่เสรมิ) 3.97 ดี

คา่เฉลีย่ตวับง่ชีท้ ี ่1-11 ของ สมศ. 5.00 ดมีาก

คา่เฉลีย่ทกุตวับง่ชีข้อง สมศ. 4.30 ดี
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5. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (KPIs)
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แผน

ผล 2554 2555 2556 2557 2558 2559

องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต (13)
ขอ้ แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 6 6 6
ร้อยละ แผน 44.00 47.00 50.00 52.00 52.00 55.00

ผล 51.16 53.49 52.71
ร้อยละ แผน 9.30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

ผล 9.30 9.30 11.63
ขอ้ แผน

ผล 7 7
ขอ้ แผน 6 6 6 6 6 6

ผล 7 7 7
ขอ้ แผน

ผล 5 5
ร้อยละ แผน 15.00 15.00 18.00 18.00 18.00 18.00

ผล 97.22 95.83 108.33
แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ผล 3.86 3.98 4.02

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย (6)
บาท/คน แผน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

ผล 211,540 150,852 111,418
ร้อยละ แผน 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

ผล 26.16 26.74 21.79

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (2)
ขอ้ แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 7 9 9
คะแนนเต็ม ๕ แผน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

ผล 3.87 3.99 3.76

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี หน่วยนับ

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา

2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก

2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน

๑๔. การพฒันาคณาจารย์ ค่าดชันี
คุณภาพอาจารย์

๓. ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่

4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นกัวิจยั
๕. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่

แบบฟอร์ม 9 แผน-ผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2554-2559 (SAR - 9) ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนการด าเนินงาน

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๕. ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั
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6.  ภาคผนวก 

  

6.1 ภาคผนวก  ก  รายการเอกสารอา้งอิง  
 
องคป์ระกอบที  2 
 

COE 2.1-1  ตามขอ้กาํหนดการประกนัคุณภาพหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต    ปรับปรุงปี  2553 
COE 2.1-2  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต    ปรับปรุงปี  2553 

COE 2.1-3  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต    ปรับปรุงปี  2549  หนา้  5  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
ปรับปรุงปี  2553  หนา้  4-5 

COE 2.1-4 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  ปรับปรุงปี  2549  หนา้  5  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
ปรับปรุงปี  2553  หนา้  4-5 

COE 2.1-5 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโท-เอก  มีแผนการศึกษา  แผน  ก  เพียงอยา่งเดียว 
COE 2.6-1 ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
COE 2.6-2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.  2553 
COE 2.6-3 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.  2549 
COE 2.6-4 รายวชิาฝึกงานหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2549 
COE 2.6-5 บทความนาํเสนอในงานประชุมวชิาการวศิวศึกษา    จดัโดยสภาคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 
COE 2.6-6 ระบบประเมินการสอนของคณะฯสมัมนาภาควชิาฯ 
COE 2.8-1 ทาํบุญภาควชิา 
COE 2.8-2 (1) วนัเด็กแห่งชาติ  
COE 2.8-2 (2) CoE เพือสงัคม 

 

 

 
 

 




