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คํานํา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ
ประจําปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังที่
ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้  การประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และ
รูปแบบไปจากเดิม มีการประเมินคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งในส่วนปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลผลิต/ผลลัพธ์(Output/Outcome)  รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพฉบับนี้ ได้รายงานผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน การรายงานผลการดําเนินงานในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จะได้สํารวจตนเองและนําผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพในรอบการประเมินท่ีผ่านมามาเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของคณะใน
ภารกิจต่างๆ ซึ่งทําให้ผลการประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ขอขอบคุณ ทีมบริหารคณะฯ/ทีมบริหาร ภาควิชา/หน่วย
งาน บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอกหลายๆ หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน
ในด้านต่างๆ จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ดังที่ปรากฏอยู่
ในรายงานฉบับนี้  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา 
2557 ท่ีได้อุทิศเวลาให้กับการประเมนิผลการดําเนินงานของคณะฯ ในครั้งนี้  ทางคณะฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพทุกท่าน เพ่ือจะได้นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาพิจารณาปรับปรุง และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไป 
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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ซ่ึงประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดหลักตามแผน
กลยุทธ์ และมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับในด้านการศึกษา 
วิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมอาเซียน” ตามพันธกิจของการผลิตวิศวกรท่ีคิดเป็น 
ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม สร้าง บูรณาการ  และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมอย่างย่ังยืน   รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม ผลการดําเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 มีการพัฒนาขึ้นในหลายๆ ด้านและสามารถบรรลุตามดัชนีชี้วัดหลัก และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพตามที่กําหนด โดยคะแนนผลการประเมินของคณะฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ท้ัง 5 องค์ประกอบคิดเป็น 4.25 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
คณะฯ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ท้ังในระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร 

และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักสูตรปรับปรุงและเปิดสอนในปีการศึกษา 2554  ทุก
หลักสูตรได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนดและมีรายงาน มคอ. 7 ครบตามตัวบ่งชี้   
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากนักศึกษาเอง ผู้บริหารระดับ
ภาควิชา  ผู้บริหารในระดับคณะฯ  ผู้ใช้บัณฑิต และเครือข่ายศิษย์เก่า ในรูปแบบการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาท่ี
เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   ทุกหลักสูตรจึงได้มีวิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษาในบางหลักสูตรและวิชา
โครงงานซึ่งถือเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  ระบบประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
การเปิด-ปิดรายวิชาและการทวนสอบได้ดําเนินตามกรอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีต้องปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้ในแต่ละปีเกินจากเป้าท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตามทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
เผชิญปัญหาคุณภาพของนักศึกษาจากช่องทางแอดมิชชั่นที่รับจํานวนมากขึ้นเพื่อให้ได้จํานวนนักศึกษาตามแผน จากเหตุ
ดังกล่าวทางคณะฯจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการรับนักศึกษาเรียนดีจาก
ช่องทางอื่นๆ ให้ได้ตามแผนมากขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องเปิดรับนักศึกษาแอดมิชชั่นรอบสองซึ่งปีนี้เป็นปีท่ีสองที่ทางคณะไม่ได้
เปิดรับ คณะฯได้มีการจดัทําสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ใหม่ และได้มีการเดินทางไปยังโรงเรียน
ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการโควต้าต่างๆของคณะฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 
เดือน เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง ซ่ึงส่งผลให้สามารถรับนักศึกษาเรียนดีจากช่องทางต่างๆ ได้ตามแผน คณะฯมี
การจัดต้ังกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2556 เพื่อนํามาวิเคราะห์จํานวนสละสิทธ์ิและหาเหตุผล และ วิเคราะห์ผลการเรียน ของนักศึกษาท่ีรับเข้า
จากแต่ละโครงการและแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซ่ึง
เป็นข้อมูลสําคัญในการปรับจํานวนรับแต่ละโครงการเพื่อให้ได้จํานวนนักเรียนตามเป้าหมาย และ มีการเดินทางไปให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและทันสมัยยังโรงเรียนต่างๆ ซ่ึงเป็นผลให้สามารถรับนักเรียนได้ใกล้เคียงเป้าหรือเกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 3 ปี และเพื่อทบทวนวิธีการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้ม่ันใจว่าจะได้นักเรียนท่ีมีศักยภาพท่ีจะเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้จบภายใน 4 ปี โดยนําข้อมูลผลการเรียนย้อนหลังของนักเรียนจากโครงการต่างๆ มาพิจารณา 
และ ระบุโรงเรียนเป้าหมายที่จะไปประชาสัมพันธ์โครงการรับต่างๆ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้นักเรียนตามจํานวน 

แนวทางที่คณะฯ ดําเนินการ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักศึกษาท่ีได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทางคณะฯยังคงมี
กระบวนการดูแลนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 อย่างต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
การสอนเสริมเพิ่มในรายวิชาพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา การนัดพบระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
นักศึกษา การเตรียมความพร้อมของนศ.แผนสหกิจศึกษาก่อนไปเรียนรู้สถานประกอบการจริง การจัดประชุม นศ. ชั้นปีท่ี 4 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจบของนศ. เป็นต้น นอกจากนี้แล้วได้นําเสนอผลการศึกษา ผลการ
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จัดสรรสาขาวิชา ผลการฝึกงานของนักศึกษา รวมถึงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ทางคณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการคณะฯ รับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างเป็นปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ีระบุผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ ท่ีสําคัญคือ ร้อยละการได้งานทําท่ีดีขึ้นและพัฒนาการดีต่อเนื่องมาตลอดใน
รอบ 3 ปี ย้อนหลัง  ความพึงพอใจผู้ประกอบการในคุณภาพของบัณฑิตได้คะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ใช้บัณฑิตพอใจ
ในคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บัณฑิตยังคงเห็นว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษยังคงเป็นจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุง ทางคณะฯจึงได้จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแบบต่อเนื่อง และมีการนําโปรแกรม Tell me more 
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบัณฑิตโดยการเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุมร่วมระดับปริญญาตรี 3 สถาบันเพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอโครงงานตามหลักวิชาการและเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตลอดถึงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  มีการกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ
คณะฯ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และของชาติ โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับ
ดูแล และคณะฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีให้ความสําคัญกับการวิจัย และกําหนดทิศทางความเป็นเลิศด้านการวิจัยใน 6 
ทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ 

ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในหลายมิติ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อขับเคลื่อน
งานวิจัยและงานด้านบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เช่น  1) การสนับสนุนทุนสําหรับการพัฒนาเครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย 
สถานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และ สาขาความเป็นเลิศ) มาอย่างต่อเนื่อง  2) การสนับสนุนทุนในการทําวิจัยและสนับสนุน
ผู้ช่วยวิจัย  3) การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร โดยจัดให้มีกลไกรองรับท่ีสําคัญๆ  ท่ีเกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ การจัดต้ังคลินิก
การเขียนบทความ (Publication Clinic) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4) การสนับสนุนและส่งเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมให้มากขึ้น   

ในส่วนการส่งเสริมยกระดับชุมชน/สังคมด้วยการวิจัย คณะฯ สนับสนุนให้มีการนําผลวิจัยสู่การเรียนการสอนและสู่
การใช้ประโยชน์ต่อสังคม  ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานวิจัยท่ีเน้นความสมดุลระหว่าง “การวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน
โดยการตีพิมพ์” และ “การวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง” โดยในส่วนการนําผลงานไปใช้ประโยชน์นั้น
จะเน้นการวิจัยแบบ Community or Area based research เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ดังเช่น มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ หนว่ยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน รวม
ท้ังสิ้น 54,334,485 บาท คิดเป็นเงินสนับสนุนต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 344,981 บาท/คน ในปี พ.ศ. 2557 
คณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 94 เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 
174.50 คน คิดเป็นร้อยละ 53.87  มีงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์จํานวน 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.18  มีผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพจํานวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.87  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  คณะฯจึงได้กําหนดสาขา

ความเชี่ยวชาญเพื่อบริการวิชาการของคณะฯ  5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านเทคโนโลยีพลังงาน  2) ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัย
การผลิต 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 4) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และ 5) ด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต สําหรับในส่วนของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
เพื่อให้บรรลุผลและเกิดความย่ังยืนกับชุมชน คณะฯ ได้มุ่งเน้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่หลัก และครอบคลุม
อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ได้แก่ อาหารทะเล ยางพารา ปาล์ม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการ/กิจกรรมใน
ลักษณะให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาสด้วยผลการดําเนินงานด้านบริการวิชาการในปีการศึกษา 2557มีโครงการที่เป็นไปตามจุดเน้น/
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สาขาความเชี่ยวชาญ ท้ังสิ้น 64 โครงการจากเป้าหมาย 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 182.85 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย จํานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.94 จาก และมีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 8 โครงการ/กิจกรรม โดยท้ังหมดเน้นใน
อุตสาหกรรมและพื้นที่ท่ีเป็นจุดเน้นและเป้าหมายหลัก โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีร้อยละ 90.23 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องมีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม  
เพื่อให้วิถีชีวิตและสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร  สามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีนํ้าใจอย่างมีความสุข คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่   
ศ.ดร.สตางค์  มงคลสุข  งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการคณะฯ  วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล กิจกรรมจุดเทียนชัย 5 ธันวา
มหาราช  กิจกรรมวันปีใหม่คณะฯ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ กับมหาวิทยาลัยฯ  การร่วมบําเพ็ญกุศลศพ  บุคลากร/ญาติ
บุคลากร เป็นต้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ดําเนินเป็นประจําทุกๆปีและดําเนินการตามระบบ PDCA  นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และการจัดสถานที่ตามระบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

แต่เนื่องจากเป็นคณะที่สอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จึงยังไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งยังไม่มีผลงานได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
กระบวนการในการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภารกิจการดําเนินงานของแต่ละด้านจะกําหนดให้มี

ผู้บริหารที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการกระจายอํานาจเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัว  มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
และการตัดสินใจ ท่ีจะทําให้การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลักของคณะฯ คือ การบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ท่ีมีท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีวางระบบตั้งแต่การรับเข้า การดูแลนักศึกษา
ตลอดหลักสูตรที่กําลังศึกษา และเมื่อนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาไปแล้วก็ยังมีระบบการติดตามและการส่งข่าวสาร  ในแต่ละ
กิจกรรมการดําเนินงานคณะฯ ได้ให้ความสําคัญในทุกๆ ขั้นตอนการดําเนินงานมีคณะกรรมการที่ช่วยดูแล กํากับ และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการดําเนินงาน  นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านวิจัย  บริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะฯ ได้กําหนดให้มีผู้บริหารที่ดูแล กํากับ ติดตาม อย่างสมํ่าเสมอ ท่ีจะทําให้กิจกรรมการ
ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการดําเนินงานเป็นไปด้วยดี คณะฯ  ได้ให้ความสําคัญกับการนําระบบคุณภาพ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  เช่น  การจัดการความรู้ (KM) 5 ส  LEAN   การนําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกสูงสุด 
คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานที่สอดคล้อง ท้ังในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการบริหาร
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ท้ังในระดับคณะฯ และภาควิชา มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

การดําเนินการกิจกรรมของคณะฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อ
เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมจากการประเมินบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยนายจ้างมีผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เฉลี่ย 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.  

ในประเด็นการพัฒนาทักษะสนับสนุนที่รองรับการเปิดอาเซียนเสรี ตัวบ่งชี้สําคัญที่ ต้องพัฒนาคือด้าน
ภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงทางคณะฯเตรียมกลไกในการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาโดยจัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาแบบต่อเนื่อง และมีการนําโปรแกรม Tell me more เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอีกหนึ่งช่องทาง 
นอกจากนี้ มีการสอดแทรกสื่อหรือเอกสารการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทยและเพิ่มสิ่งแวดล้อมภายใน
คณะฯ ให้เป็นภาษาอังกฤษ และมีการฟ้ืนฟูชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น และมีส่วนช่วยใน
การดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพิ่มช่องทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Online ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในส่วนของ

คณะจัดให้มีการตอบรับหรือแจ้งผลการพิจารณาอย่างรวดเร็ว จัดให้มีสนับสนุนการเงินบางส่วนให้กับนักศึกษาท่ีสนใจฝึกงาน
ต่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาในประเภทต่างๆ ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนในรายวิชาต่างๆ หรือการการมี MOU 
ร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปเรียนหรือฝึกงานยังต่างประเทศ หรือการร่วมทํากิจกรรมอื่นที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
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ประวัติความเป็นมา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพ.ศ. 2510 

(ขณะนั้นใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยภาคใต้”)  ซ่ึงรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันจํานวน 50 คน โดยท่ียังไม่มีสถานที่
ทําการ และสิ่งก่อสร้างเป็นของตัวเอง การดําเนินการต่าง ๆ ได้จัดทําท่ีสํานักงานชั่วคราวอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมมีท่ีดินที่ตําบลรูสมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เพียงแห่งเดียว และเมื่อคณะทํางานได้
ลงไปดูสถานที่ท่ีจังหวัดปัตตานี ก็มีความกังวลเรื่องการบํารุงรักษาอุปกรณ์วิศวกรรมศาสตร์  เนื่องจากสถานที่นั้นอยู่ติดกับ
ชายทะเลได้รับไอเค็มของน้ําตลอดเวลา  ประมาณกลางปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข รองอธิการดี ใน
สมัยนั้น  ซ่ึงมีความสนิทสนมกับครอบครัวคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นอย่างดี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ ให้เป็นผู้จัดหาที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัย ได้ถูกใจท่ีสวนยางที่ตําบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา จึงได้ติดต่อคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร เพื่อขอซ้ือที่ดินและแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนา
ความเจริญสู่จังหวัดภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้  และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาสู่ท้องถิ่น ซ่ึงท่านยินดีท่ีจะบริจาคท่ีดินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล    และสภามหาวิทยาลัยจึงได้
ตัดสินให้เป็นสถานที่ต้ังของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ช่วงแรกของการดําเนินงานได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา  การดําเนินการในระยะแรกช่วงปี พ.ศ. 2511-2513 ประสบกับปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ด้านการเรียนการสอนบางวิชา เช่น ในหมวดวิชาช่าง
เบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ “โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ขณะนั้น) มาช่วยสอนกับโรงเรียนอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และจากนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ท่ีมีทุนผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ในด้านสถานที่นั้นได้รีบเร่ง
ก่อสร้างที่ทําการถาวรของคณะฯ ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ไปพร้อม ๆ กัน ในปี พ.ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ ได้เสร็จสิ้น พร้อมกับได้มีการติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษา
ไว้บ้างแล้ว      ในเดือนพฤษภาคมจึงได้มีการย้ายนักศึกษาชั้นปีท่ี 2, 3, และ 4 รวมประมาณ 200 คน มาเรียนที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคอหงส์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ยังคงให้เรียนอยู่ท่ีสํานักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไปอีกหนึ่งปีการศึกษา  และปีการศึกษา
ต่อมาก็ได้ย้ายนักศึกษาท้ังหมดมาประจําท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 
2514   คณะฯ  ได้ผลิตบัณฑิตซ่ึงสําเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจํานวน 13 คน  โดยมีพัฒนาการดังนี้ 

พ.ศ. 2510 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  

พ.ศ. 2514   การก่อสร้างอาคารกลางของคณะฯ ท่ีหาดใหญ่ได้เสร็จสิ้น  จึงได้มีการย้ายนักศึกษามาเรียนที่หาดใหญ่   
พ.ศ. 2516 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ    
พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา 
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมการขนส่ง 
พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 1 สาขา คือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
พ.ศ. 2534  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เข้าร่วมโครงการนําร่องประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา เป็น
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
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พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จัดต้ังศูนย์วิศวกรรมพลังงาน  และ
ฝ่ายบริการวิชาการ  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี 

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม เป็น     ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ภาคพิเศษ 

พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับโอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การจั ดการ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  มาบริ ห ารภาย ใต้ คณะฯ  จั ด ต้ั ง สถานวิ จั ย เ ฉพาะทาง   
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาล์มและพืชน้ํามัน 

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  และระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ 

มิ.ย. 2550 จัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ 
ธ.ค. 2550 จัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย  และจัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัย

เทคโนโลยีพลังงาน  
ต.ค. 2551 จัดต้ังคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู  
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
ต.ค. 2554 จัดต้ังคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารของศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 

ทําเนียบคณบดี 

ลําดับที่ ชื่อ   -  สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สตางค ์ มงคลสุข ปี 2510 - 2511 
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ปี 2512 - 2513 
3. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสด์ิ 4 ธ.ค. 2513 - 31 ธ.ค. 2514 
4. ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คําทอง 1 ม.ค. 2515 - 17 เม.ย. 2515 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์ 18 เม.ย. 2515 - 31 มี.ค. 2517 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ 1 เม.ย. 2517 - 21 ต.ค. 2518 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. 2518 - 18 ก.ค. 2522 
8. ดร. บุญ จันทร์ทักษิโณภาส (รษก.) 19 ก.ค. 2522 - 31 ต.ค. 2522 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงค์ จุลละโพธิ 1 พ.ย. 2522 - 31 ต.ค. 2526 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชค วิริยโกศล  1 พ.ย. 2526 - 1 ต.ค. 2530 
11. อ. วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2534 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538 
13. อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2546 
14. รองศาสตราจารย์.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล 1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย.2552 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน ์ 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2556 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1 ต.ค.2556  - ปัจจุบัน 
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ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับในด้านการศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมอาเซียน 

 
พันธกิจ 
1) ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมอย่างย่ังยืน 
3) สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม 
 
ปณิธาน : 
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง   
ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง 
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 
    - แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ 

                        รายงานประจําปีการประเมินคุณ
ภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ
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   - แผนภูมิสายการบริหารงาน
 

                              รายงานประจําปีการประเมินคุณ
ภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ
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รายชื่อคณะผูบ้ริหารคณะวศิวกรรมศาสตร์  
 

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

   
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์  หลีวิจิตร 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  พฤกษ์ภัทรานนต์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สกุลรัตน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  

 

ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  สุวรรณวร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
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คณะผู้บริหารคณะวศิวกรรมศาสตร์  (ต่อ) 
 

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ  ทองเรือง 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร  
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

   
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิยา  เกาศล 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ดร.เกียรติศักด์ิ  วงษ์โสพนากุล 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  เจตวิจิตร 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  มาศนิยม 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
และวัสดุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน์ 
ผู้อํานวยการหลักสูตร 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์  วสุพงศ์อัยยะ 
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ท้ังในระดับปริญญาตรีจํานวน 
12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 12 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

  1.วิศวกรรมไฟฟ้า   1.วิศวกรรมไฟฟ้า 1.วิศวกรรมไฟฟ้า 
  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.วิศวกรรมเหมืองแร่   6.วิศวกรรมเหมืองแร่ 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  8.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   8.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8.วิศวกรรมวัสดุ 
  9.วิศวกรรมวัสดุ   9.วิศวกรรมวัสดุ  
10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการอุตสาหกรรม(ภาคสมทบ)  
11.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
12.วิศวกรรมชีวการแพทย์ 12. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

จํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 

3,819 คน 661 คน 132 คน 4,612 คน 

จํานวนอาจารย์และบคุลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จํานวนอาจารย์ 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย์ 3.00 32.00 35.50 70.50 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1.00 17.00 37.00 55.00 
รองศาสตราจารย์ - 9.00 39.00 48.00 
ศาสตราจารย ์ - - 1.00 1.00 

รวม (คน) 4.00 58.00 112.50 174.50 
จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 157.50 
จํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (คน) 17.00 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (คน) 174.50 
จํานวนบุคลากร 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
ข้าราชการ  54.00 
พนักงานเงินรายได้  62.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย  68.00 
ลูกจ้างชั่วคราวผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ  1.00 
ลูกจ้างประจํา  23.50 

รวม  208.50 
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ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งการจัดการด้านการบริหารภายในและการสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ มีการขยาย
ภาระงานด้านการเรียนการสอน   การปรับปรุงด้านอาคารสถานที่รวมถึงการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 119,927,900 บาท  คิดเป็นงบบุคลากรร้อย
ละ 85.36  งบดําเนินงานร้อยละ 7.43  ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณด้านอื่นๆ งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรคณะฯ ได้ใช้
สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯ ท้ังทางด้านการเรียนการสอน การบริหาร  การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึง
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมด้านอื่นๆ   

 
จากการที่คณะฯ ได้มีการขยายภาระงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านอื่นๆ   ซ่ึงต้องใช้งบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ มากมาย  งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ จึงจาํเป็นต้องใช้งบเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาสนับสนุนอีกแหล่งหนึ่ง  เพื่อใช้สนับสนุนด้านการจัดการเรียน
การสอนทั้งระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการวิจัย สถานวิจัย/หน่วยวิจัยต่างๆ   
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์   และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัย นอกจากนี้คณะฯต้องใช้งบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  โดยมุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น   ท้ังภาครัฐและ
เอกชน   รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ดูงาน  ฝึกอบรม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ซ่ึงยังไม่นับรวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่นๆ อีกมากมาย  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ จํานวน 87,496,131.72 บาท   

 
ด้านอาคารสถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 40 ไร่  มีอาคารด้านการเรียนการสอน 

ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ   มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 52,293  ตารางเมตร  ประกอบด้วยอาคารต่างๆ  ท้ังเป็นอาคารขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก จํานวน 14 หลัง  ประกอบด้วย  อาคารสตางค์ มงคลสุข  อาคารบรรยายกลาง เป็นอาคารที่ใช้สําหรับการเรียน
การสอนเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆ ท่ีเป็นที่ต้ังทําการของภาควิชา และเป็นสถานที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ ได้แก่ อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  อาคารโรงหล่อโลหะ อาคาร
โรงไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อาคารปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์   อาคารโรง
ช่างไม้และเรือนเพาะชํา  อาคารโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน    อาคาร
เรียนและปฏิบติัการรวม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และอาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร  

 
อาคารที่มีพื้นที่มากท่ีสุด ได้แก่ อาคารสตางค์ มงคลสุข มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  23,560  ตารางเมตร  คิดเป็นร้อย

ละ 45.05 ของพื้นที่ท้ังหมด  รองลงมาได้แก่ อาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,229  
ตารางเมตร   คิดเป็นร้อยละ 19.56 ของพื้นที่ท้ังหมด นับเป็นระยะเวลาประมาณ 47  ปี ต้ังแต่เริ่มก่อตั้งอาคารของคณะฯ 
จนถึงปัจจุบัน อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ เริ่มมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม  จําเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพคงทนและใช้งานได้อยู่เสมอ    
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เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดในด้านอาคารสถานที่
โดยเฉพาะอาคารสตางค์ มงคลสุข ท่ีมีโครงสร้างเป็นหลังคาลูกโดม สําหรับภายในองค์กร คณะฯ ได้พยายามที่จะสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า และความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร      มีความรักใคร่ สามัคคี
กลมเกลียว  และอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี  ระบบการบริหารจัดการโปร่งใส่ ยุติธรรม และมีความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกคนใน
องค์กรร่วมรับผิดชอบมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความสุจริต และโปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความชอบธรรมใน
ทุกกระบวนการ  มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน แน่นอน และเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความสามารถใน
บริบทของความเป็นสากล และการยอมรับความหลากหลายของความคิด แสวงหาความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยเสมอ 
และนําความรู้มาแบ่งปัน  เพื่อทําให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ    ดังค่านิยม 
และสมรรถนะหลักของคณะฯ  ดังนี้ 
 
ค่านิยม :   F I R S T 
 

F Focus ทํางานแบบมุ่งเปา้ 
I Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม 
R Ready for Change พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
S Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม 
T Teamwork ทํางานเป็นทีม 

  
สมรรถนะหลัก :  ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมและองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพหลากหลายสาขา 

 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : 

ด้านพันธกิจ 
- การเพิ่มจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- การเพิ่มสัดส่วนการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
- การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
- การเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอุตสาหกรรมและชุมชน 
- การเพิ่มความความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการวิชาการ 
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ด้านการปฏิบัติการ 
- การจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning 
- การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในและข้อมูลสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
- การสร้างสถานะการเงินให้ม่ันคง 

 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
- การวางแผนการดําเนินงานในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรไดทั้นตามความต้องการ 
- การเสริมสร้างพฤติกรรมการทํางานที่เป็นคนเก่งและคนดี 

 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างสังคมและชุมชนให้มีสภาพการดํารงชวิีตท่ีดี 

  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ : 

• มีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ติดชายฝั่งทะเล และอยู่ท่ามกลางแหล่งทรัพยากรที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น 
ปาล์มน้ํามัน และยางพารา 

• ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร ์
• การมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

  
จากภารกิจหลักขององค์กร คือ การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตท่ีจะให้เป็นคนเก่งในวิชาการและวิชาชีพ   เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มี
บุคลิกภาพ มีความเป็นมนุษย์ท่ีดีท้ังกาย (บุคลิกภาพ สุขภาพ) วาจา (ปิยวาจา สื่อสาร ได้ดี) ใจ (มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ)  
และเป็นผู้รู้บทบาทหรือหน้าท่ี มีชีวทัศน์ โลกทัศน์ท่ีเหมาะสม 

 
ระบบประกันคุณภาพของคณะ 

การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับแต่
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2539  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทําหน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้
ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 22 คณะวิชาตามโครงการนํา
ร่องของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผู้จัดการระบบ
คุณภาพของคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง   

ในเดือนธันวาคม 2541 คณะฯ ได้จัดประชุมพบปะระหว่างคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นคณะฯ ยัง
ได้แต่งตั้งคณะทํางานชุดต่าง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ท้ังในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา 

ด้วยความร่วมมือของคณะทํางานชุดต่าง ๆ ทําให้คณะฯ มีคู่มือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542 ซ่ึงมี
องค์ประกอบคุณภาพ  ดัชนีและเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพที่พัฒนาโดยโครงการนําร่องของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ จึงได้จัดอบรมการจัดทําเอกสารประกันคุณภาพและ
การตรวจสอบคุณภาพอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2543 คณะฯ และภาควิชาต่าง ๆ ได้จัดทํารายงานการตรวจสอบ
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ตนเอง (SSR) ฉบับแรก และคณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่คณะฯแต่งตั้งขึ้นในระหว่าง
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2543 

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในได้นําไปสู่การปรับปรุงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ กล่าวคือ ให้ตรวจสอบว่ามีระบบและกลไกของการ
ประกันคุณภาพหรอืไม่เท่านั้น 

ด้วยเหตุท่ีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความก้าวหน้าเป็นลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ใช้
คณะฯ เป็นสถานที่ทดลองฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 จากนั้น คณะฯ ก็ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม -  1 กันยายน 
2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 2 
เมษายน 2544 

ในระหว่างที่คณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มกิจกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคู่มือประกันคุณภาพรวมทั้งระบุให้ใช้รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  แทน
รายงานการตรวจสอบตนเอง นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ก็ได้เริ่ม
ดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาด้วย แต่สาระที่กําหนดโดยทั้งสองหน่วยงานข้างต้นแตกต่างกันมาก ซ่ึงส่งผล
ให้เกิดความสับสนแก่คณะทํางานพอสมควร แต่เพื่อไม่ให้การดําเนินการด้านการประกันคุณภาพเกิดการชะงัก  คณะฯ จึง
ยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ เพื่อให้การดําเนินการด้านการพัฒนา
ระบบคุณภาพมีความคล่องตัวมากขึ้น และลดภาระของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงในเดือน
พฤษภาคม 2544 ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะฯ ได้จัดทําร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง
ท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และได้รับการตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 
2544 จากนั้นก็ได้รับเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 14 กันยายน 2544 

เดือนกุมภาพันธ์  2545 คณะฯได้นํามาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามแนวทางของ สมศ. มาเป็นแนวทางในการวางระบบ
และกลไกการดําเนินการและรายงานผล ซ่ึงเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเตรียมการรับการประเมินจาก สมศ. 

15  สิงหาคม  2545    รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
26  พฤศจกิายน 2545   รับและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งแรก 
22  พฤศจิกายน 2549 รับและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 2  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

ระดับดีมาก 
24  กุมภาพันธ์  2555 รับและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่3  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

ระดับดีมาก 
 
คณะฯ ได้มีการดําเนินการพัฒนาระบบและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ระบบองค์ประกอบและดัชนี

คุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีเป้าหมายดัชนีชี้วัดหลัก และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สมศ. เป็นเป้าหมายในการ
ดําเนินการ  มีการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ในรอบปีการศึกษา 2557 ท่ีได้มีการแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซ่ึงเริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ได้กําหนดให้รายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน เพื่อลดความซํ้าซ้อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถรายงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะฯ ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมด้านประกันคุณภาพมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดําเนินการอยู่บ้าง 
แต่ก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีตลอดมา เพื่อที่ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 
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ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิปีทีผ่่านมา 
  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ผลการประเมนิคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2556 

 สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ  

1. เพิ่มจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  แนวทาง 
- คณะฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้สูงขึ้น  เพื่อทดแทนอาจารย์อาวุ โส ท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ เช่น การให้รางวัลผลงานทาง
วิชาการผู้ขอสามารถยื่นได้ตลอดปี (มีการพิจารณาเดือน
ละครั้ง) 

- คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อ
แต่งตําราสําหรับใช้เป็นผลงานในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลการพัฒนา 
- มีอาจารย์ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น เมื่อ

เทียบกับ ปี 2556  มีเฉพาะตํารา  5  เล่ม และ ปี  2557 
มีขอตําแหน่งให้สูงขึ้น  5 คน 

2. เพิ่มจํานวนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการเพื่อให้สอดรับ
กับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

แนวทาง 
- คณะมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

ทําหน้ า ท่ี เป็นคณะกรรมการที่ ดูแลในการบริหาร
อัตรากําลัง การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการ
เพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ มีคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณะฯ  

ผลการพัฒนา 
- ได้มีคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ย่ืนขอตําแหน่ง

ทางวิ ชาการทั้ ง ในระดับผู้ ช่ วยศาตราจารย์   รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่มมากขึ้น  

3. การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติให้ครบถ้วน 

ระดับปริญญาตรี 
แนวทาง 
- การจัดทํา มคอ.3-7 ในรายวิชาต่างๆของภาควิชาฯ ทาง

คณะฯ ได้จัดทําแผนกําหนดการส่ง มคอ . ต่างๆเข้า
กรรมการวิชาการฯและกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้ทุก
ภาควิชาฯรับทราบและนําไปสู่การจัดทําภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด  

- มีการรายงานสรุปในที่ประชุมท้ังในส่วนของกรรมการ
วิชาการ และกรรมการประจําคณะฯ ในทุกครั้งเมื่อเสร็จ
การจัดทํา 

ผลการพัฒนา 
- การจัดทําเป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
4. เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผน แนวทาง 

- คณะได้ พยายามหาวิ ธี ก า ร / เพิ่ ม ช่ อ งทา ง ในการ
ประชาสัมพันธ์สําหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา   

- มีการทํา MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน และประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน 

ผลการพัฒนา 
- มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ท้ังที่มาจากประเทศกลุ่ม

อาเซียน และประเทศอื่นๆ  
สิ่งที่ควรพัฒนา 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 

1. นิยามความหมายของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
สื่อสารได้เข้าใจตรงกัน และสามารถวัดผลได้ 

แนวทาง 
- คณะฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจเป็นประจําทุกปี  
ผลการพัฒนา 
- มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจเป็นประจําทุกปี และมี

การสื่อสารไปยังบุคลากรผ่านช่องทางต่าง เช่น  เวทีจิบ
น้ําชาสายวิชาการและสายสนับสนุน  Website คณะ 
เป็นต้น  

2. เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ ทุกหน่วยงาน
ภายในคณะฯ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กรในทิศทาง
เดียวกัน  

แนวทาง 
- คณะฯ ได้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ทราบ และแสดงความคิดเห็น 

ผลการพัฒนา 
- มีการสื่อสารไปยังบุคลากรผ่านช่องทางต่าง เช่น  เวทีจิบ

น้ําชาสายวิชาการและสายสนับสนุน  Website คณะ E-
mail  เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3. ทบทวนการกําหนดตัวชี้ วัดหลักสู่ ระดับภาควิชาให้
ครอบคลุมภารกิจท่ีสําคัญของภาควิชาและคณะฯ 

แนวทาง 
- คณะได้มีการทบทวนตัวชี้วัดหลัก (KPIs) เป็นประจําทุกปี 

โดยมีการนําเสนอผู้บริหารทั้งระดับคณะและภาควิชา ท่ี
จะให้การดําเนินงานครอบคลุมภารกิจท่ีสําคัญและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ผลการพัฒนา 
- การทบทวนตัวชี้ วัดหลัก (KPIs) ได้มีการนําเสนอต่อ

คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหาร
คณะและห้วหน้าภาควิชา เพื่อได้พิจารณาให้ความคิดเห็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การผลิตบัณฑิต 

1. จัดสรรครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ

หรือทดแทนครุภัณฑ์เก่า 

แนวทาง 
- คณะได้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาคําของบประมาณค่า

ครุภัณฑ์เป็นประจําทุกปี ซ่ึงเป็นตัวแทนจากภาควิชา/
หน่วยงานที่จะช่วยพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนา 
- คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงิน

ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน รวมถึงการพิจารณารายการ
ครุภัณฑ์และเหตุผลความจําเป็นของการจัดหาครุภัณฑ์ให้
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเชื่ อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาระหว่างภาควิชาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ศิษย์เก่าในอนาคต 

แนวทาง 
- มีการประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึ กษา  เพื่ อกํ าหนดกิ จกรรมที่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน และสร้างความเข้มแข็งในอนาคต  

ผลการพัฒนา 
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมกับ

นักศึกษาต่างชาติ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตของ
ภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการเชิญศิษย์เก่า
มาบรรยายให้ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานใน
อนาคต เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีร่วมกัน 

2. พัฒนาภาวะผู้นําและทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษา แนวทาง 
- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะ

ผู้นํา และทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษา  
ผลการพัฒนา 
- มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกและศิษย์เก่ามาบรรยาย

ให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางานใน
อนาคต ท่ีให้ความรู้ ท้ังในส่วนของภาวการณ์เป็นผู้นํา  
การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคและทักษะการสื่อสาร การ
ใช้ภาษา เป็นต้น 

3. พัฒนาระบบการดูแลและติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาด้าน

การเรียนและการใช้ชีวิต 

แนวทาง 
- คณะฯ มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษา โดยจัดให้มีท้ัง

บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ บริการ
ให้คําปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตขณะกําลังศึกษา
อยู่ในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ท้ังในรูปกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จนกระทั่งก่อนจบการศึกษาดังเช่น 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นศ .ชั้นปี ท่ี 1 การ
เตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา การนัดพบ
ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา การจัดประชุม 
นศ. ชั้นปีท่ี 4 ในภาคการศึกษาท่ี 1 เรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการจบของนศ. รวมไปถึงการมีคู่มือ การจัดทํา
โปรแกรม และการมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันซ่ึงแขวนไว้ใน 
website เพื่อให้ นศ. เข้าถึงได้ตลอดเวลา อีกท้ังการเข้า
พบขอคําปรึกษาท่ีห้องบริการของฝ่ายสนับสนุนการเรียน
การสอนซึ่งที่กล่าวมาเป็นกลไกที่ทําให้เกิดความเข้าใจท่ี
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 

- นอกจากนี้มีโครงการดูแลและวางแผนการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 8 เพื่อให้สามารถจบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงโครงการได้ผ่านความเห็นชอบ
เบื้องต้นจากกรรมการวิชาการแล้วเมื่อเดือนกรกฏาคม นี้ 

ผลการพัฒนา 
- บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการความ

เข้ า ใจที่ ถูก ต้อง  ชัดเจน  ในระเบียบต่างๆ  และให้
คําปรึกษาได้รวดเร็ว 

การวิจัย 

1. แม้ ว่ าคณะจะมีผลงานวิ จั ย ท่ี ไ ด้ รั บการตีพิ มพ์ และ

งบประมาณสนั บสนุ นอยู่ ใ น ร ะดั บ ดี ม าก  แ ต่ เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมามีแนวโน้ม

ลดลง รวมถึงผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์และผลงาน

ทางวิชาการที่ ไ ด้รับการรับรองคุณภาพด้วย  ควรมี

การศึกษาหาสาเหตแุละแนวทางการปรับปรุง  

แนวทาง 
- คณะฯ จัดให้มี Publication Clinic เพื่อให้บริการ

คณาจารย์และนักศึกษาในการตรวจแก้ภาษาอังกฤษของ 
manuscript ท่ีจะส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษประจําคลินิก 

- คณะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความเชิง
วิชาการในระดับภาควิชาให้กับบัณฑิตศึกษาเพื่อลงตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ 

- มีการสร้างระบบสนับสนุนและผลักดัน สร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารแทนการเน้นตีพิมพ์ใน Proceeding  

- คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 

ผลการพัฒนา 
- มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้

บริการตรวจแก้ไขผลงานทางวิชาการ/ การให้คําปรึกษา
การเขียนบทความวารสารนานาชาติของคณะฯ  รวม
ท้ังสิ้น 94 บทความ ส่งผลให้คณะฯ มีวารสารทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปี 
2557 รวมจํานวน 23 โครงการวิจัย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับรองคณุภาพผลงานวิจัยท่ีได้ตําแหน่งสูงขึ้น 
รวม 5 คน จากเดิมสามารถทําได้เฉพาะผลิตตําราเท่านั้น 

2. จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เช่น 

บทความวิชาการและตํารา มีผลการดําเนินงานต่ํา ควรหา

วิธีการส่งเสริมการผลิตตําราให้เพิ่มมากขึ้น  

แนวทาง 
- คณะฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้สู งขึ้น  เพื่อทดแทนอาจารย์อาวุ โส ท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ เช่น การให้รางวัลผลงานทาง
วิชาการผู้ขอสามารถยื่นได้ตลอดปี (มีการพิจารณาเดือน
ละครั้ง) 

- คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อ
แต่งตําราสําหรับใช้เป็นผลงานในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนา 
- มีอาจารย์ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น เมื่อ

เทียบกับ ปี 2556  มีเฉพาะตํารา  5  เล่ม  และ ปี  
2557 มีขอตําแหน่งให้สูงขึ้น  5 คน 

3. ประเมินประสิทธิผลของระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตผลงานวิจัย เช่น จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการ

ได้แล้วเสร็จตามแผน จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ต่อ

งบประมาณที่สนับสนุน การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์

การจัดสรรทุนให้เหมาะสมโดยรับฟังเสียงจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวทาง  
- คณะฯ ได้กําหนดทิศทางและความต้องการของคณะ/

ภาควิชาในการดําเนินการวิจัยหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ 
3. ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ 
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

4. ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 

5 .  ความ เป็ น เลิ ศ ด้ าน เทคโน โลยี เ ครื อข่ ายและ
คอมพิวเตอร์ 

6. ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร  

- คณะฯ ได้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการทําวิจัยให้กับ 
สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย เพื่อให้สามารถนําไปสู่
ความเป็นเลิศในทิศทางที่กําหนด 

ผลการพัฒนา 
- มีการจัดต้ังสถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย  ต่อเนื่อง 

เพื่อรองรับงานวิจัยท่ีมีทิศทางและมีผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง
กับทิศทางการวิจัยของคณะฯ  

- หน่วยบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมคณะฯ ได้ประเมิน
ความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยของคณะฯ 
ต่อการดําเนินงานของคณะฯ ท่ีส่งเสริมการเป็นคณะเน้น
การวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจกับการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะฯ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 (คะแนนเต็ม 5) 

4. หาแนวทางประเมินประสิทธิผลของการมีระบบพี่เลี้ยงและ

กลุ่มวิจัย 

แนวทาง 
- คณะฯ มีการสนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายวิจัย (สาขา

ความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย)เพื่อ
รวมตัวกันเป็นทีม/กลุ่ม เพื่อดําเนินการวิจัยไปในทิศทาง
เดียวกัน (ตามที่นักวิจัยสนใจในแต่ละด้าน) จํานวน 3 คน
ขึ้นไป โดยมีระบบพี่ เลี้ยงผ่านเครือข่ายวิจัยเป็นผู้ให้
คําปรึกษาแนะนําสมาชิกนักวิจัยใหม่ท่ีสังกัดเครือข่ายวิจัย  

- คณะฯ มีการสนับสนุนและจัดการสวัสดิการให้กับผู้ช่วย
วิจัยในสังกัดของเครือข่ายวิจัย  เช่น อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประกันสังคม  และอนุมัติค่าสวัสดิการพื้นฐานทั่วไป เป็น
ต้น 

ผลการพัฒนา 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
- คณะฯ ประเมินผลการดําเนินการผ่านเครือข่ายวิจัย

คณะฯ (สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และ
ทีมวิจัย)  โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ เป็นผู้
พิจารณาและให้คําแนะนําในการบริหารจัดการต่อ
เครือข่ายวิจัยคณะฯ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข 

- มีอัตรากําลงัเพื่อการวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยผ่านเครือข่ายวิจัย
ต่างๆ คณะฯ (สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย 
และทีมวิจัย)  มีอัตรากําลังที่คณะฯ ให้การสนับสนุน
อัตรากําลังผู้ช่ วยวิจัยเต็มเวลา  และเจ้าหน้า ท่ีของ
เครือข่ายวิจัยของคณะฯ โดยสนับสนุนประกันสังคม และ 
สวัสดิการพื้นฐานทั่วไป รวมจํานวน 26 คน  

5. ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยให้มีความทันสมัยมาก

ขึ้น 

แนวทาง 
- ทําแบบสํารวจในการประเมินพันธกิจด้านการวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข 
ผลการพัฒนา 
- คณะฯ ได้นําข้อมูลไปประชุมหารือร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยพร้อมกับคณะต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยให้มีความทันสมัย ตลอดจน
การคิดค่าบริการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

การบริการวิชาการ  

1. พัฒนาการประเมินผลและการนําผลไปปรับปรุงการบรูณา

การงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยให้ชัดเจน เช่น การประเมินผลการเรียนการสอน

จากนักศึกษาในหัวข้อที่มีการนํางานบริการวิชาการแก่

สังคมมาใช้ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมจากการบูรณาการงานวิจัยมาใช้ในการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

- มีการประเมินผลการบูรณาการงานวิจัยมาใช้ในการ
บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านการดําเนินการโครงการกัด
เซาะชายฝั่งหลายโครงการ และหลายรูปแบบ บางโครงการ
มีแผนการติดตาม แต่ติดตามประเมินเฉพาะบางหัวข้อ  บาง
โครงการมีการประเมินผ่านหน่วยงานในพื้นที่ ท้ังรูปแบบท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่นการสังเกต  สอบถาม 
เพื่อประเมินกระทบทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับรายได้ประชากร
ในพื้นที่ ดําเนินการ  ซ่ึงส่งผลถึงคุณภาพชี วิตท่ีตามมา  
รวมท้ังมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ  

2. จัดทําแผนงานด้านบริการวิชาการให้ชัดเจนและสอดคล้อง

ในการนํามาใช้เพื่อประเมินผลด้านบริการวิชาการ 

- มีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการปีงบประมาณ 2558 
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางในการประเมินตามระบบประกัน
คุณภาพ  โดยมีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ท่ี
กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยมี 2 แผนหลัก 
คือ 1)แผนการนําโครงการตามจุดเน้น/สาขาความเชี่ยวชาญ
ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 2)แผนการนําโครงการ
บริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และ/หรือ
การวิจัย  

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน หรือองค์กรภายนอกให้ - มีการหารือในที่ประชุมกรรมการบริการวิชาการ ประจํา
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะฯ เพื่อคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย โดยเน้นชุมชนใกล้เคียง  

และเป็นโครงการลักษณะเป็นโครงการที่นักศึกษาคิดและทํา 
เพื่อตอบสนองชุมชนในลักษณะบําเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์
วัฒนธรรม หรือเชิงวิชาการ ซ่ึงเป็นการขยายผลการบูรณา
การร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ซ่ึงอยู่ระหว่าง
การดําเนินการหาปัญหาของชุมชนที่เป็นไปตามท่ีกรรมการ
เสนอแนะ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขัน

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ 

 
แนวทาง 
- คณะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการ

แข่งขันด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการประชุม/
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 

ผลการพัฒนา 
- มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
การบริหารและการจัดการ 
1. จัดเก็บความรู้ตามประเด็นการจัดการความรู้ท่ีกําหนดและ

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทาง 
- คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการ

จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง และได้มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ 

ผลการพัฒนา 
- บุคลากรของคณะฯได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบ

ต่าง เช่น K-Procedure  FQAs  แผน KM  ด้านการวิจัย
และการผลิตบัณฑิต  ซ่ึงได้มีการเผยแพร่ทาง Website ท่ี
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท้ังจากภายในและภายนอก 
รวมถึงการให้นําผลงานเหล่านี้มาเป็นผลงานเชิงพัฒนาใน
การจัดทํา TOR ของบุคลากร 

2. ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพในการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การจัดอันดับ
ความเสี่ยง โดยให้มีความเชื่อมโยงท้ังในมิติของประเด็น
ความเสี่ยง และระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทาง 
- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ ท่ีจะเป็น

ผู้พิจารณาในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ  
ผลการพัฒนา 
- มีการกําหนดประเด็นความเสี่ยง และมีกระบวนการ

ดําเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ และการหามาตรการ/แนวทางแก้ไข และ
กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการดําเนินงาน 

การเงินและงบประมาณ  
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อให้ม่ันใจว่ามี
งบประมาณที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

แนวทาง 
- การทบทวนแผนกลยุท ธ์ทางด้านการเงิน  มีความ

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้มีพิจารณาถึงการ
กําหนดกรอบงบประมาณที่จะต้องเพียงพอต่อการ
ดําเนินงานในแต่ละปี 

ผลการพัฒนา 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
- การตั้งกรอบการใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องและ

เหมาะสมกับกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าจะ
มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมการ
ดําเนินงานของคณะฯ 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ ให้สะดวกต่อ

การจัดเก็บและการเข้าถึง เพื่อการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

แนวทาง 
- คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

โครงข่าย เพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคณะฯ 

ผลการพัฒนา 
- คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่าย 

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร โปรแกรมเมอร์ 
และตัวแทนจากภาควิชา ซ่ึงได้มีการประชุมตามรอบที่
กํ าหนดเป็นประจํา ทุก เดือน  สํ าหรับวางแผนการ
ดําเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ   

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  
1. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้นักศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การจัดสหกิจศึกษาให้มาก
ขึ้น ฝึกการนําเสนอผลงาน การเตรียมความพร้อมสู่ AEC 
การให้ความรู้ทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเป็นต้น  

แนวทาง 
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาควิชาจัดสหกิจศึกษา

มากขึ้น และการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC 
ผลการพัฒนา 
- จากส่งเสริมให้มีการจัดสหกิจศึกษาส่งผลให้นักศึกษาของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 
เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  การเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้
ทางธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ  

2. ประเมินผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมจากผู้เรียนและบุคลากร 

แนวทาง 
- คณะฯ กําหนดให้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาโดยการสอดแทรกกับเนื้อหาใน
วิชาเรียน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษากับบุคลากร 

ผลการพัฒนา 
- มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมร่วมกันระหว่าง

นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น งานทําบุญตึกสตางค์ มงคล
สุข การทําบุญของภาควิชาต่างๆ นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนได้มีการสอดแทรกเนื้อหาในวิชาเรียน 

องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. (มิติที่ 1 มิติด้าน
ประสิทธิผล) 

 

1. เพิ่มการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้เป็น แนวทาง 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
รูปธรรมมากขึ้น 1. จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 1 ทุกคน ด้วยโปรแกรม Tell Me 
More 
2. ได้มีการเน้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษอังกฤษ
ผ่านทางวิชา Introduction to Engineering โดยใช้คะแนน
สอบจากโปแกรม Tell Me More เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล 
และ ให้นักศึกษาได้นําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิด
ความตระหนักถึงทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบัน และให้ข้อมูล 
3. ดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็ง
ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือการจัดให้มีการใช้
หนังสือภาษาอังกฤษ (Textbook) ประกอบการสอนใน
รายวิชาของแต่ละสาขา ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 1 
รายวิชา 
4. จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสําหรับ
นักศึกษาตลอด 4 ปี 
5. ฟื้นชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีกิจกรรม
เพิ่มขึ้น และมีส่วนช่วยในการดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
ผลการพัฒนา 
1. การให้นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนสอบ Placement test ด้วย
โปรแกรม Tell Me More ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และ ให้ทุกคนสอบ Progress test ภายในสิ้น
ปี โดยคะแนนสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 200-101 
Introduction to Engineering ซ่ึงส่งผลให้จํานวนนักศึกษาท่ี
ใช้โปรแกรม Tell Me More สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 
อย่างเห็นได้ชัด และ มากกว่าร้อยละ 70 มีคะแนน Progress 
test สูงขึ้นกว่า Placement test 
2. นักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 รหัส 57 เป็นรุ่นแรกที่ มีการนํา
โปรแกรมภาษาอังกฤษ Tell Me More เข้ามาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ ทําให้คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ผลลัพธ์ด้านความเป็นนานาชาติอยู่ในระดับตํ่า เช่น สัดส่วน

จํานวนนักศึกษาต่างชาติ จํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ

จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นต้น คณะสามารถใช้

ประโยชน์พื้นที่ท่ีใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซียในการส่งเสริม

ความร่วมมือทางวิชาการที่ชัดเจน และมีประสิทธิผลมาก

ขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน แบบฟอร์ม 

การจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงป้ายและทัศนียภาพ

ให้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น 

ปริญญาตรี: 
แนวทาง 
- แบบฟอร์มการดําเนินการในหลายๆส่วนปรับเปลี่ยนให้

เป็นภาษาสากล 
ผลการพัฒนา 
- นักศึกษานําแบบฟอร์มภาษาสากลไปใช้แต่การกรอก

ข้อมูลยังคงใช้ภาษาไทย 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
2. คณะควรกําหนดตัวชี้ วัดของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนเพื่อ

เป้าหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และวัดความสําเร็จ

ของวิสัยทัศน์ 

แนวทาง 
- คณะฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจเป็นประจําทุกปี  

ซ่ึงได้มีการทบทวนเป้าหมายของตัวชี้ วัดหลัก (KPIs) 
เพื่อให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีได้กําหนด 

ผลการพัฒนา 
- มีการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายของตัวชี้ วัดหลัก 

(KPIs)  ให้มีความเหมาะสม เพื่อมุ่งเป้าไปสู่วิสัยทัศน์ท่ี
กําหนดไว้ของคณะฯ   

3. คณะควรเร่งจัดทําหลักสูตรนานาชาติ หรือ Double/dual 

degree ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ 

แนวทาง 
- คณะได้จั ด ทําหลักสูตรนานาชาติสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี และมีแผนการรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 

ผลการพัฒนา 
- ในปีการศึกษา 2559 คณะมีแผนการรับนักศึกษาใน

หลักสู ตรนานาชาติสาขาวิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอร์ 
นอกจากนี้ ในระดับปริญญาโท มีแผนการรับนักศึกษาใน
สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
และสาขาวิศวกรรมพลังงานที่เป็น Dual Degree ร่วมกับ 
UniMAP 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน 
 

Common Data Set (CDS) 



ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 32
2 - ระดับปริญญาตรี 12
3 - ระดับ ป.บัณฑิต -
4 - ระดับปริญญาโท 12
5 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
6 - ระดับปริญญาเอก 8
7 - จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานศึกษาที่ตั้งทั้งหมด -

8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง -
9 - ระดับปริญญาตรี -
10 - ระดับ ป.บัณฑิต -
11 - ระดับปริญญาโท -
12 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
13 - ระดบัปริญญาเอก -

14 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 4,612
15 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 3,819
16 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต -
17 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 661
18 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
19 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  132

20 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 174.50
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  112.50
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
อาจารย์วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ

24 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 70.50
25 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 55.00
26 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 48.00
27 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1.00

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

จํานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง

จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

21 4.00

22 58.00

23
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ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน

28 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,654.34
29 - ระดับอนุปริญญา -
30 - ระดับปริญญาตรี 2,025.42
31 - ระดับ ป.บัณฑิต -
32 - ระดับปริญญาโท 505.09
33 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
34 - ระดับปริญญาเอก 123.83

35 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,000,651.99
36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 53,333,832.53
37 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 157.50
38 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0
39 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้ 17.00
40 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 0

41 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

24

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
43 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

่
11

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

11

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จํานวนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

42 32

45 76
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ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

47 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5)

48 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 168
49 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน

เต็ม 5)
4.23

50 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 53
51 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน

เต็ม 5)
4.47

52 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 6
53 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน

เต็ม 5) 4.67
54 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 227
55 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.30
56 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
3.83

57 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 939
58 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่

กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
502

59 จํานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ/เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย (มี
โครงการรองรับ หรอืมีโครงการร่วม) ทั้งหมด

157

60 จํานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ 157
61 - ระดับปริญญาตรี 122
62 - ระดับ ป.บัณฑิต -
63 - ระดับปริญญาโท 25
64 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
65 - ระดับปริญญาเอก 10
66 จํานวนนักศึกษาม.อ.ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย 0

องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชาการ (ก.พ.ร.)

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
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ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน

67 - ระดับปริญญาตรี 0
68 - ระดับ ป.บัณฑิต -
69 - ระดับปริญญาโท 0
70 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
71 - ระดับปริญญาเอก 0

จํานวนนักศึกษาที่กําหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
(เฉพาะ ป ตรี)

73 จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) (เฉพาะ ป ตรี) 792
74 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) (เฉพาะ ปตรี) 792
75 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด 20
76 - ระดับปริญญาตรี 1
77 - ระดับ ป.บัณฑิต -
78 - ระดับปริญญาโท 12
79 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
80 - ระดับปริญญาเอก 7
81 จํานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนทั้งหมด 0
82 - ระดับปริญญาตรี 0
149 - ระดับ ป.บัณฑิต -
150 - ระดับปริญญาโท 0
151 - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -
152 - ระดับปริญญาเอก 0
153 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศทั้งหมด 3
154 จํานวน Visiting Professor ทั้งหมด 6
155 - อาจารย์ 0
156 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0
157 - รองศาสตราจารย์ 0
158 - ศาสตราจารย์ 6
159 จํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับต่างประเทศ 0

72 779

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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องคป์ระกอบ 1 การผลิตบณัฑิต
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนนที่ได้ =  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
             จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีค่ณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา

เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบง่ช้ีนี้ แต่ตอ้งรายงานผลการรับรอง 
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ใหค้รบถ้วน 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการคํานวณ  
 ตัวตัง้ 30.25 
 ตัวหาร 32 
 ผลลัพธ์ 0.95 
 
ปีการศึกษา 2557  กรอบเวลาของขอ้มูล: 1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58

ตวับ่งชี สกอ.

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 คะแนนประเมนิ

1. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 3.97 3.06 2.00 2.00 2.00 2.00 3.33 1.00 3.00 3.00 3.00 4.50 2.00 2.68

2. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 3.97 2.83 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 1.00 3.00 3.00 3.00 4.50 2.00 2.79

3. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 4.26 4.17 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 2.07

4. ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 4.51 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 2.15

5. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล 3.97 3.86 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 2.18

6. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3.97 3.70 1.00 1.00 2.00 1.00 3.89 2.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 2.08

7. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล 4.26 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 2.33

8. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล 4.51 - 1.00 1.00 2.00 1.00 4.75 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 2.11

9. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 3.97 4.34 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 2.10

10. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม 3.97 2.14 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.55

11. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 4.26 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.17 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.73

12. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม 4.26 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 2.10

13. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 4.51 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.70 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.71

14. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม - - 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.27

15. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 3.97 3.86 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.68

16. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต 3.97 3.26 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.63

17. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 4.26 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 2.10

18. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 4.26 3.33 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.97

19. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.33 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.58

20. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ - - 1.00 1.00 1.00 1.00 3.55 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.50

21. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 3.97 2.73 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.50 1.00 2.17

22. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 4.26 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.50 1.00 2.52
23. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 4.51 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.50 1.00 2.54
24. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ 3.97 3.79 3.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.50 1.00 2.25
25. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ 3.97 3.64 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.97

หลกัสูตร
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ตวับ่งชี สกอ.

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 คะแนนประเมนิ

26. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ 4.26 - 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 1.90
27. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ 4.26 3.89 1.00 1.00 1.00 1.00 4.83 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.54
28. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.05
29. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.97 3.18 2.00 1.00 2.00 1.00 3.89 2.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 2.12
30. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4.26 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 2.21
31. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 1.00 1.00 2.00 1.00 4.75 2.00 1.00 1.00 1.00 4.50 1.00 1.84
32. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.26 1.28 1.00 1.00 1.00 1.00 4.58 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.86

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร
ค่าเฉลยีของคะแนนประเมินทุกหลกัสูตร

ขอ้มูล ณ วนัที 9 ก.ย. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 15 กนัยายน 2558

หลกัสูตร

หมายเหต ุ:  - หลกัสูตรทีไดรั้บการรับรองโดยระบบอืนๆ ตามทีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ตอ้งนาํคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนนัมาคาํนวณในตวั

บ่งชีนี แต่ตอ้งรายงานผลการรับรองตามระบบนนัๆ ในตวับ่งชีนีใหค้รบถว้น

                    - ผลการประเมินตวับ่งชีที 1.1 กาํหนดไวเ้ป็น "ผา่น" และ "ไม่ผา่น" หากไม่ผา่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึง ถือวา่หลกัฐานไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น "ไม่ผา่น" คะแนนเป็น ศูนย)์

                    "-" หมายถึง ไม่ประเมินในตวับ่งชีนนั

30.25
0.95

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2 0.95 0.95 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2557 ได้ประเมินครบทั้ง 32 
หลักสูตร ครอบคลุมหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  สรุปผลการประเมินดังนี้ 
 หลักสูตรที่ผ่านการประเมินทุกองค์ประกอบทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  จํานวน 13 หล้กสูตร  
สําหรับหล้กสูตรที่ผลการประเมินไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ 1 จํานวน  18 หล้กสูตร  สาเหตุที่ทําให้ผลการประเมินไม่ผ่านใน
องค์ประกอบที่ 1 เช่น 

- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรซ้ําซ้อนกันระหว่างหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 

 
รายการหลกัฐาน 

วศ.1.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/1-3

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป 

หมายเหตุ 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการคํานวณ  
 ตัวตัง้ 112.50 
 ตัวหาร 174.50 
 ผลลัพธ์ 64.47 
 

ตารางอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/57_57/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ปีการศึกษา 2555 - 2557  กรอบเวลาของข้อมูล : 1 มิ.ย. 55 - 31 ก.ค. 58
จํานวนอาจารย์ประจําทงัหมด จํานวนอาจารย์ปริญญาเอกทังหมด ร้อยละอาจารย์ปริญญาเอก

2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี
เพมิจากปี 

2556
คะแนน

ปี 2557
1. ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 25 26 27 78 12 14 15 41 48.00 53.85 55.56 52.56 1.71 3.47
2. ภาควิชาวศิวกรรมเครืองกล 29 29 28 86 18 19 19 56 62.07 65.52 67.86 65.12 2.34 4.24
3. ภาควิชาวศิวกรรมโยธา 24 24 25.5 73.5 19 20 21.5 60.5 79.17 83.33 84.31 82.31 0.98 5.00
4. ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 22 22 21 65 8 9 9 26 36.36 40.91 42.86 40.00 1.95 2.68
5. ภาควิชาวศิวกรรมเคมี 16 15 14 45 15 15 14 44 93.75 100.00 100.00 97.78 0.00 5.00

6. ภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ฯ 14 15.5 15 44.5 9 9.5 10 28.5 64.29 61.29 66.67 64.04 5.38 4.17

7. ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 43 44 42 129 23 23 22 68 53.49 52.27 52.38 52.71 0.11 3.27

8. หลกัสูตรการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT) 1 1 2 4 1 1 2 4 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 5.00

รวม 174 176.50 174.50 525 105 110.50 112.50 328 60.34 62.61 64.47 62.48 1.86 4.03
ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 4 สิงหาคม 2558

ภาควชิา/หน่วยงาน

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

58 62.61 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2556  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 60 ข้ึนไป  



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/1-4

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

60 64.47 4.03 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในปี 2558 ร้อยละ 64.47 สูงกว่าเป้าหมาย และเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.26 ทั้งนี้ คณะฯ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง   
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.1.2 ข้อมูลอาจารย์ประจําทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2555-2557 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/1-5

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

หมายเหตุ 
เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการคํานวณ  
 ตัวตัง้ 104 
 ตัวหาร 174.50 
 ผลลัพธ์ 59.60 
 

ตารางอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/57_57/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ปีการศึกษา 2555 - 2557  กรอบเวลาของขอ้มูล : 1 มิ.ย. 55 - 31 ก.ค. 58
จํานวนอาจารย์ประจําทงัหมด จํานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึนไป ร้อยละผู้ดาํรงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึนไป

2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี
เพมิจากปี 

2556

คะแนน

ปี 2557
1. ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 25 26 27 78 17 17 17 51 68.00 65.38 62.96 65.38 -2.42 3.94

2. ภาควชิาวิศวกรรมเครืองกล 29 29 28 86 16 16 15 47 55.17 55.17 53.57 54.65 -1.60 3.35

3. ภาควชิาวิศวกรรมโยธา 24 24 25.5 73.5 17 17 18 52 70.83 70.83 70.59 70.75 -0.25 4.41

4. ภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 22 22 21 65 17 17 16 50 77.27 77.27 76.19 76.92 -1.08 4.76

5. ภาควชิาวิศวกรรมเคมี 16 15 14 45 11 11 12 34 68.75 73.33 85.71 75.56 12.38 5.00

6. ภาควชิาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 14 15.5 15 44.5 9 9 9 27 64.29 58.06 60.00 60.67 1.94 3.75

7. ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 43 44 42 129 14 14 16 44 32.56 31.82 38.10 34.11 6.28 2.38

8. หลกัสูตร MIT 1 1 2 4 1 1 2 0.00 100.00 50.00 50.00 -50.00 3.13

รวม 174 176.5 174.5 525 101 102 104 307 58.05 57.79 59.60 58.48 1.81 3.72

วนัทีรายงานขอ้มูล : 21 สิงหาคม 2558ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58

ภาควิชา

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

22 25.50 4.25 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2556  นับอาจารย์ที่ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ข้ึนไป ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่วิชาการ
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/1-6

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

70 59.60 3.72 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ในปี 2557 ร้อยละ 59.60  ต่ํากว่า
เป้าหมาย ทั้งนี้คณะฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ มีการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณาจารย์อยู่ใน
กระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่า 11 ราย ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ราย รองศาสตราจารย์ 4 ราย และ 
ศาสตราจารย์ 1 ราย 
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.1.2 ข้อมูลอาจารย์ประจําทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2555-2557 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน - ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

** สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน  กลุ่มสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ =  20:1 

หมายเหตุ 
เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการคํานวณ  
 ผลลัพธ์ -15.74 
 

ตารางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (อ.ประจําที่ปฏิบัติงาน) 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/57_57/Component/IQA_EQA_Component.xls 

 
ปีการศึกษา 2557  กรอบเวลาของข้อมูล : 1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58

นักศึกษาเต็มเวลา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 248.86 33.25 17.92 300.03 24.00 12.50:1 -37.49 3.75

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครืองกล 337.92 24.34 6.75 369.01 25.00 14.76:1 -26.20 2.62

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 281.67 42.42 21.92 346.00 25.50 13.57:1 -32.16 3.22

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 187.92 118.09 9.42 315.43 16.00 19.71:1 -1.43 0.14

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 142.50 16.59 28.00 187.09 14.00 13.36:1 -33.18 3.32

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ฯ 167.47 31.50 9.00 207.97 14.00 14.86:1 -25.73 2.57

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 638.56 48.33 30.83 717.72 37.00 19.40:1 -3.01 0.30

8. MIT - 190.59 - 190.59 2.00 95.29:1 376.46 -

9.คณะวศิวกรรมศาสตร์ 20.53 - - 20.53 - - - -

รวมคณะวศิวกรรมศาสตร์ 2,025.42 505.09 123.83 2,654.34 157.50 16.85:1 -15.74 2.13
1) จํานวนอาจารย์ประจํา/วุฒิปริญญาตรี/เทยีบเท่า/FTES 1:506.36

2) จํานวนอาจารย์ประจําวุฒิปริญญาโท/เทยีบเท่า/FTES 1:11.48

3) จํานวนอาจารย์ประจําวุฒิปริญญาเอก/เทยีบเท่า/FTES 1:1.13

ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 29 กนัยายน 2558

เทยีบเกณฑ์

สาขา (ร้อยละ)

คะแนน

ปี 2557

ภาควชิา จํานวนอาจารย์

ประจําทปีฏิบัติงาน

นศ.เต็มเวลา

ต่ออาจารย์
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 -15.74 2.13 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนักศึกษาทั้งหมด 4,612 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,819 
คน ปริญญาโท 661 คน และปริญญาเอก 132 คน เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษาปี 2556 ซ่ึงมีนักศึกษาทั้งหมด 3,761 
คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  3,134 คนปริญญาโท 515 คน และปริญญาเอก 112 คน จะพบว่าจํานวนนักศึกษาใน
ภาพรวมเพิ่มข้ึน 851 คน โดยในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 685 คน  ในระดับปริญญาโทเพิ่มข้ึน 146 คน และในระดับปริญญาเอกมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 20  คน 

เมื่อคํานวณอัตราส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา มีค่าเทา่กับ 16.85 และเมื่อเทียบเกณฑ์
มาตรฐานของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (20:1) ค่าความแตกตา่งต่ํากวา่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ -15.74   

 
รายการหลกัฐาน 

วศ. 1.4 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557/
ปีงบประมาณ 2557  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html)  

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบรกิารนักศกึษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 

หมายเหตุ 
เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการวางแผนการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยมีแผนการจัดที่
ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะฯ เริ่มตั้งแต่  
- การเตรียมความพร้อมให้นศ. ชั้นปีที่หนึ่งก่อนเข้าศึกษา ให้ทราบระบบการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน กฏระเบียบของคณะฯและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ชีวิต 
-การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงของ นศ. ในแต่
ละปีเพื่อแนะนํา นศ. ได้ถูกต้อง โดยข้อมูล อ.ที่ปรึกษาแขวนไว้ที่ 
http://www.academic.eng.psu.ac.th/advisor  และที่ 
http://www.eng.psu.ac.th/staff-menu/teacher.html 
-มีการพบ นศ ในที่ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุย แนะนํา นศ โดยการจัดสรรงบประมาณ
จากทางคณะฯ ชั้นปีที่ 1 คณะเป็นผู้ดําเนินการจัด ช้ันปี 2-4 ภาควิชาเป็นผู้จัดด้วยงบประมาณจาก
ส่วนกลางในทุกภาคการศึกษา 
- มีการจัดประชุม นศ ชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจบของ นศ 
ตามหลักสูตรและเกณฑ์ที่กําหนด ร่วมกับการแนะนําโปรแกรมตรวจสอบการจบที่ทางคณะฯ 
ร่วมกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ จัดทําขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบการจบได้ด้วยตัวเองที ่ 
https://phoenix.eng.psu.ac.th/curriculum/ (ได้แนะนําไว้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1) 
- นอกจากนี้มีการบริการในภาพรวมทั้งด้านการเรียน กิจกรรม ทุนการศึกษา และด้านการใช้ชีวิต
สําหรับ นศ โดยมีห้องสําหรับสอบถามปัญหา ขอคําแนะนําโดยเฉพาะ 
- มีการให้บริการตอบคําถามต่อนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network facebook ของหน่วย
ทะเบียนฯโดยใช้ชื่อ  Rado Tabian 
- มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา 

วศ.1.5-1(1) 
วศ.1.5-1(2) 
วศ.1.5-1(3) 
วศ.1.5-1(4) 

 2. มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เตม็เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

- แจ้งข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  ใต้ตึก
บรรยายกลาง และบอร์ดภาควิชาฯ   มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บของคณะฯ และผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึง นศ ได้อย่างรวดเร็ว 
- จัดทําคู่มือนักศกึษา และเอกสารสําคัญที่เก่ียวข้องกับการลงทะเบียน การย่ืนคําร้อง เช่น เอกสาร
ตารางเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชา และแนวปฏิบัตติ่าง ๆ รวมทัง้ในเรื่องการฝึกงานซึ่งมี website ที่
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ http://www.eng.psu.ac.th/menu-
std/online/student_app.html 

วศ.1.5-2(1) 
วศ.1.5-2(2) 
วศ.1.5-2(3) 
วศ.1.5-2(4) 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทํางานให้ นศ. กล่าวคือ  
- โครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชาและคณะฯ   
- โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจําปี 2557 
- โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปี 2558 ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) “SER 2015” ที่ ม. ทักษิณ พัทลุง เพื่อให้ 
นศ. ได้รับทราบข้อมูลทางด้านวิชาการ ณ ปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
-โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรีสําหรับในปีการศึกษา 2557 
กําหนดการนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี (Project Day) ช่วงเดือนเมษายน 
2558 ในระดับคณะเพื่อให้เกิดความใฝ่รู้ และตื่นตัวด้านวิชาการของ นศ. 
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
“Prepare  to be a Professional Engineer” เพื่อเตรียม นศ. ให้พร้อมสําหรับการทํางาน 

วศ.1.5-3(1) 
วศ.1.5-3(2) 
วศ.1.5-3(3) 
วศ.1.5-3(4) 

 4. ประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ้ 1-3 ทุกข้อไม่ต่าํกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมที่ระบุไว้เพื่อนําข้อควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะมาใช้
ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมนั้นๆในปีถัดไป 
- ผลการประเมินในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นศ ชั้นปีที่ 1 มีผลประเมินเฉลี่ย 4.28 จาก
คะแนนเต็ม 5 
- ผลการประเมินในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจบของ นศ ตามหลักสูตรมีผลประเมิน
เฉล่ีย 4.01 จากคะแนนเต็ม 5 
- ผลการประเมินในกิจกรรม นศ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษามีผลประเมินเฉล่ีย 4.32 จากคะแนน
เต็ม 5 
- ผลการประเมินรวมในข้อ 1-3  ได้คะแนนระดับดีมาก 
- พัฒนาการ/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ/แนะแนวทางการใช้ชีวิต/การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทํางานแก่นักศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวสูงขึ้นจากปีการศึกษา 
2557 = 3.96 
- มีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการที่ฝ่ายสนับสนุนฯในรูปแบบ 
online เพื่อสามารถรับทราบข้อที่ควรปรับปรุงได้รวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ก่อนใช้งานจริง (ระหว่างการดําเนินการ) 

วศ.1.5-4(1) 
วศ.1.5-4(2) 
วศ.1.5-4(3) 
วศ.1.5-4(4) 
วศ.1.5-4(5) 

 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและการบริการจากนักศึกษาผู้เข้าร่วม มา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปโดยนําเข้าที่ประชุมให้ทราบผลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เช่น 
- การจัดประชุมรายงานสรุปผลการฝึกงานของ นศ ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาและผู้ประกอบการ นําข้อมูลที่ได้ อาทิ การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ
ระดับช้ันนํา และนําไปใช้ในปีถัดไป (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
- พัฒนาการ/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ/แนะแนวการใช้ชีวิต/การเตรียมความพร้อม

วศ.1.5-5(1) 
วศ.1.5-5(2) 
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เพื่อการทํางานแก่นักศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวสูงข้ึนจากเดิมปีการศึกษา 
2556 = 3.31 คะแนน ปีการศึกษา 2557= 3.96 
- ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม ซ่ึงดําเนินการโดยกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ในรอบปีการศึกษา 
2557 จํานวน 53 โครงการ ได้คะแนนอยู่ในระดับดี โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กิจกรรม 
- มีการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจรายบุคคลเพื่อรับทราบปัญหาจากผู้ใช้บริการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
- เพิ่มโครงการและกิจกรรมประจําปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะความรู้แก่
นักศึกษา อาทิ โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, เพิ่มกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในด้านการ
เตรียมความพร้อมทํางานในโครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม 
- เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลความรู้ และการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา ได้แก่ Facebook 
กลุ่มนักศึกษา เกียร์ดงยาง (ช้ันปีที่ 4), เกียร์ ม.อ.(ช้ันปีที่ 3), FreshyGear57 (ช้ันปีที่ 2) และ 
FreshyGear58 (ชั้นปีที่ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ตรง
ตามเป้าหมาย ทําให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลรวดเร็วขึ้น และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

- มีฐานข้อมูลข้อสอบ กว. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้และความพร้อมในการสอบ กว. 
- มี Web Site แนะแนวการประกอบอาชีพ 
- มีการแจ้งข้อมูลการรับสมัครงานของบริษัทของศิษย์เก่าของคณะฯ ไปยังเครือข่ายศิษย์เก่า 
- มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ทันสมัยสําหรับการติดต่อส่ือสารเพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารถึงศิษย์เก่า 
- คณะฯ  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ University Of Novi Sad   จัดประชุมวิชาการ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม
การประชุมใน Section การประชุมที่เก่ียวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อพัฒนาความรู ้

วศ.1.5-6(1) 
วศ.1.5-6(2) 
วศ.1.5-6(3) 
วศ.1.5-6(4) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 6 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 
วศ.1.5-1(1) แจ้งการจัดโครงการปฐมนิเทศน์และเตรียมความพร้อมให้กรรมการวิชาการคณะฯทราบ 
วศ.1.5-1(2) facebook กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ., ห้องบริการนักศึกษา, บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
วศ.1.5-1(3) คําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 

2558  
วศ.1.5-1(4) facebook หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ  https://www.facebook.com/tabian.eng 
วศ.1.5-2(1) เว็บไซด์การให้บริการข่าวสารแก่นักศึกษา https://www.facebook.com/groups/gear.dong.yang/ 
วศ.1.5-2(2) เว็บไซด์การให้บริการข่าวสารแก่นักศึกษาโดยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการผ่านช่อง facebook.com 

https://www.facebook.com/student.eng.psu?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 
วศ.1.5-2(3) เว็บไซต์หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ  http://www.academic.eng.psu.ac.th 
วศ.1.5-2(4) เว็บไซต์ฝึกงาน http://www.eng.psu.ac.th/menu-std/online/student_app.html 
วศ.1.5-3(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2557 ที่ดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และคณะฯ 
วศ.1.5-3(2) โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปี 2558 ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

ทรัพยากร ครั้งที่ 4 (Science, Engineering and Resources) “SER 2015” วันที่ 25 เมษายน 2558 
วศ.1.5-3(3) โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.5-3(4) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 “Prepare 

to be a Professional Engineer” พร้อมผลสรุปแผนการเตรียมความพร้อม 
วศ.1.5-4(1) สรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
วศ.1.5-4(2) จัดทําระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการในรูปแบบ online (ระหว่างการ

ดําเนินการ) 
วศ.1.5-4(3) สรุปการประเมินความพึงพอใจการดําเนินการประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

เพื่อสําเร็จการศึกษา 
วศ.1.5-4(4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2556 (ตามแผนการศึกษาปี  

2557 คณะดําเนินการส่งผลการศึกษาเมื่อ 14 สิงหาคม 2558) 
วศ.1.5-4(5) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557 
วศ.1.5-5(1) การนําสรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการและ/หรือ กรรมการประจําคณะฯ 

เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดครั้งถัดไป ตัวอย่าง การประชุมฝึกงาน 
วศ.1.5-5(2) ระบบสารสนเทศการฝึกงานคณะฯ 
วศ.1.5-6(1) เว็บไซด์การแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา 
วศ.1.5-6(2) เว็บไซด์ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.1.5-6(3) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
วศ.1.5-6(4) เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and 

Technology ICET 2015  https://icet2015.psu.ac.th/ 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กจิกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
หมายเหตุ 
เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
หน่วยกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุมต่างๆ และกลุ่มกิจกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้มีการจัดโครงการสัมมนากิจกรรมประจําปีการศึกษา 2557 และวางแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  

วศ.1.6-1(1)  
วศ.1.6-1(2) 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหด้ําเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ตามตัวอย่างดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เช่น ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา, พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, โครงการ 
วิศวะรวมสายใย น้อมใจรําลึกพระคุณครู 2557 

2. ความรู้ : จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบฯ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA, 
โครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ให้ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา และ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : จัด
กิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาดังกล่าว เช่น การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางปัญญาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : ส่งเสริม
กิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าว เช่น การแข่งขันรถ 
ฟอร์มูล่า, การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ 

 

วศ.1.6-1(2) 
วศ.1.6-2(1) 
วศ.1.6-2(2) 
วศ.1.6-2(3) 
วศ.1.6-2(4) 
วศ.1.6-2(5) 
วศ.1.6-2(6) 
วศ.1.6-2(7) 
วศ.1.6-2(8) 
วศ.1.6-2(9) 
วศ.1.6-2(10) 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
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 3. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการอบรมให้ความรู้แก่ สโมสรนักศึกษา และประธานชุมนุมต่างๆ และแกนนํากิจกรรม
นักศึกษา ในการใช้ระบบ PDCA มาใช้ในการดําเนินกิจกรรม ผ่านโครงการบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic Thinking) และการ
จัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 

วศ.1.6-1(2) 

 4. ทุกกิจกรรมทีด่ําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอ่ไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
มีการสรุปผลกิจกรรมในกิจกรรมที่ดําเนินการ แต่เนื่องจากแต่ละปีมีการจัดกิจกรรมจํานวนมาก 
ทําให้ในบางกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ส่งแบบประเมินผลสรุปกิจกรรมให้
คณะฯ 

วศ.1.6-2(5) 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผ่านโครงการ
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจําเดือน 

วศ.1.6-1(1) 
วศ.1.6–5(1) 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการให้กลุ่มกิจกรรมร่วมกันประเมิลผลของแต่ละกลุ่มกิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 
2556 และนําผลจากการประเมิน ไปปรับปรุงและจัดทําแผนจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2557 และพัฒนาการติดต่อประสานงานและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมแก่
นักศึกษา โดยมีการตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
การดําเนินกิจกรรมและโครงการในภาพรวมคณะฯ 

วศ.1.6-1(1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 5 4.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 
วศ.1.6-1(1) แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557   
วศ.1.6-1(2) โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 

Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6–2(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(2) โครงการวันมหิดล ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(4) โครงการค่ายหล่อว์เกียร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(5) ตัวอย่างแบบประเมิน โครงการค่ายหล่อว์เกียร์  ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(6) โครงการวิศวะรวมสายใย น้อมใจรําลึกพระคุณครู 2557 
วศ.1.6-2(7) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
วศ.1.6-2(8) โครงการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 
วศ.1.6-2(9) โครงการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula 
วศ.1.6-2(10) โครงการแข่งขัน ACM-ICPC Asia Kuala Lumpur Programming Contest 2014 
วศ.1.6–5(1) มติการประชุม  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  ประจําเดือน  พฤษภาคม  2558  

วาระที่ 1.5 ประเมินสรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯประจําปีการศึกษา 2557 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 1 
จดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 

คณะมีองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เข้มแข็งทั้งระบบ  มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาศัยระบบ
ทํางาน  ซ่ึงในระดับช้ันของภาควิชามีกรรมการบริหารหลักสูตร ลําดับช้ันถัดขึ้นมาคือคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะที่เป็นกรรมการสูงสุดของคณะฯ นอกจากนี้มีระบบสารสนเทศสนับสนุนติดตาม
การทํางาน และระบบประชุมต่างๆ ทําให้รับทราบข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นได้
อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้บุคลากรด้านสายวิชาการมีความเข้มแข็ง มีการผสมผสานทั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์และ
อาจารย์รุ่นใหม่   มีการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนดังตัวอย่างในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร การบูรณาการ
การปฏิบัติงานเสมือนผู้ทํางานจริงกับการเรียนการสอน ทําให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจรรยาบรรณ มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ดังเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินมากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 ในด้าน ความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ ด้านการมีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละ 
ช่วยเหลือสังคม และด้านจรรยาบรรณซึ่งอีกหนึ่งแนวทางสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ และด้าน
การเรียนการสอน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจในศาสตร์นั้นได้อย่างถ่องแท้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา  ให้นักศึกษามีความพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการและด้านจิตใจผ่านหลากหลายกิจกรรมในโครงการต่างๆ โดย
กําหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านวิชาชีพ 2.ดา้นดนตรี 3.ด้านกีฬา 4.ด้านจิตสาธารณะ  5.
คุณค่าแห่งชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

คณะฯ มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษา โดยจัดใหม้ีทัง้บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ บริการให้
คําปรึกษาดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตขณะกําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวทิยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทัง้ในรูป
กิจกรรมต่างๆ ตัง้แต่เริ่มเข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จนกระทั่งก่อนจบการศกึษาดังเช่น กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ให้นศ.ช้ันปทีี่ 1 ก่อนเข้าศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กบัอาจารย์ที่ปรึกษา การนัดพบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา การเตรียมความพร้อมของนศ.แผนสหกิจศึกษาก่อนไปเรียนรู้สถานประกอบการจริง การจัดประชุม นศ. ช้ันปีที่ 4 
ในภาคการศึกษาที่ 1 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจบของนศ. รวมไปถึงการมคีู่มือ การจัดทําโปรแกรม และการมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันซ่ึงแขวนไว้ใน website เพื่อให้ นศ. เข้าถึงไดต้ลอดเวลา อีกทั้งการเข้าพบขอคําปรึกษาที่ห้องบรกิารของฝ่าย
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งที่กล่าวมาเป็นกลไกที่ทาํให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 

คณะฯ มีระบบไอทีรองรับกับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร พร้อมการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาอย่างเป็นระบบพร้อมรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ซ่ึงมีการจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเปน็ประจําทุกปีการศึกษา มีการวางแผนการจัดกิจกรรมในภาพรวม 
โดยมีสโมสรนักศึกษา และทุกชุมนุมในคณะฯ เข้าร่วมในการวางแผนร่วมกัน และนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนา 

คณะฯ ส่งเสริมการทํากิจกรรมของนักศึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพการดําเนิน
กิจกรรม อีกทั้งมกีารสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน 

มีระบบการตดิตามและการประเมินผลของทุกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการดําเนินการ นําไปสู่
การปรับปรุงกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาต่างๆ 

 
จดุที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเป็นจุดที่ผู้ใช้บัณฑิตได้ช้ีให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสามารถเกิดขึ้นได้นั้น ต้องเกิดจากความต้องการหรือสนใจของนักศึกษาเอง และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น คณะฯ จึงมีแผนในการสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน (ในคณะฯ) ที่กระตุ้นให้นักศึกษาเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ แนวทางปัจจุบันที่ทําทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้นักศึกษาตื่นตัว ตระหนักรู้ 
และกระตุ้นความต้องการในการพัฒนาตนเอง  และเตรียมกลไกในการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาโดยจัดทํา
แผนพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแบบต่อเนื่อง และมีการนําโปรแกรม Tell me more เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
อีกหนึ่งช่องทาง นอกจากนี้ มีการสอดแทรกสื่อหรือเอกสารการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทยและเพิ่ม
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ส่ิงแวดล้อมภายในคณะฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษ และมีการฟื้นฟูชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
และมีส่วนช่วยในการดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 

มีนักศึกษาส่วนน้อยที่ได้ใช้บริการรับคําปรึกษาดา้นการเรียนและด้านการใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย ซ่ึงอาจจะมีเหตุผล
ของนักศึกษาแตกต่างกันไป ดังนัน้ คณะฯ ควรเพิ่มช่องทางการตดิต่อส่ือสารกับนักศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับบริการ อัน
จะนําไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงการเรียนการใช้ชีวิตของนักศึกษาไดด้ีย่ิงขึ้น 

การทํากิจกรรมยังขาดความร่วมมอื และยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากนักศึกษาทีม่าทํากิจกรรม เป็นเพียงนักศึกษาที่สนใจ 
ซ่ึงยังไม่มากเท่าที่ควร จึงต้องมีการส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น มีแนวคดิในการให้นกัศึกษาจัดกิจกรรม บน
พื้นฐานการตั้งงบประมาณสมดุล (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

คณะฯ มีนโยบายให้มีการดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่งพร้อมกับการส่งเสริมให้จุดแขง็เหล่านั้นดีย่ิงขึ้น เช่น การจัด
สัมมนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อวางแผนประจําปี การจัดอบรมให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เป็น
ต้น โดยหน่วยกิจการนักศึกษา มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนกิจกรรมที่ยังไม่ดาํเนินการ มีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยกิจการนักศึกษากับนักศึกษา ผ่านทาง Social Network เพื่อความทั่วถึง ความสะดวก และรวดเร็ว ของข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการส่ือสารระหว่างกัน 



 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบ 2 การวิจัย
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 
-ฐานข้อมูลทุนวิจัย 4 แหล่งทุน 
-ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
-ฐานข้อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
-ฐานข้อมูลการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะฯ 
-ฐานข้อมูลการให้บริการคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาต ิ
-ฐานข้อมูลออกเลขที่หนังสือราชการของหน่วยงาน 
-ฐานข้อมูลลงหนังสือทะเบียนรับ 
ของหน่วยงาน 
-ฐานข้อมูลการขอใช้รถคณะฯ  
เพื่อดําเนินการวิจัย 
-ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย 
-ฐานข้อมูลควบคุมรายรับ-รายจ่ายการใช้เงินสดย่อยในกิจกรรมด้านวิจัย 
-ฐานข้อมูลการใช้โทรศัพท์ด้านการวิจัย 
-ฐานข้อมูลการอ้างอิงผลงานทางวิชาการของคณะฯ  
-ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  
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 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรอืการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-คณะฯ ได้กําหนดทิศทาง และความต้องการของคณะ/ภาควิชาในการดําเนินการวิจัยหลัก 
6 ด้าน ประกอบด้วย  1) ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน  2) ความเป็นเลิศด้าน
วิศวกรรมวัสดุ  3)  ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 4) ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย/ผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ 5) ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  6) ความเป็น

วศ.2.1-2(1) 
วศ.2.1-2(2) 

 
 
 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
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เลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  โดยคณะฯ ได้สนับสนุนทั้ง
งบประมาณและบุคลากรในการทําวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก  ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการทําวิจัยให้กับเครือข่ายวิจัยคณะฯ  
(สาขาความเป็นเลิศ  สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย)  รวมจํานวนทั้งหมด  36  
เครือข่ายวิจัย  เพื่อให้สามารถนําไปสู่ความเป็นเลิศในทิศทางที่คณะฯ กําหนด 
-คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร หลายรูปแบบ เช่น การ
สนับสนุนทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย  การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย  การให้
รางวัลผลงานวิจัย 
-คณะฯ ได้ประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ จาก
การตอบแบบสอบถามของคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยของ โดยมีผลการประเมินในระดับ
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 (คะแนนเต็ม 5) และคณะได้นําผลการประเมินดังกล่าวไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
-มีหน่วยวิจัยและนวัตกรรมคณะฯ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิจัย  ด้าน
นวัตกรรมของคณะฯ และการให้คําปรึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือวิจัย/ผลงานวิจัย/ข้อมูลทุนวิจัย/ข้อมูลผลงานทาง
วิชาการ/ข้อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ /ผลงานนวัตกรรม เพื่อให้คณาจารย์ 
บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาใช้ในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านการวิจัยในระดับของ
คณะฯ 
-มีเว็บไซต์วิจัยของคณะฯ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม การเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณะฯ ต่อสาธารณชน 
-มีระบบสารสนทเศที่มีความปลอดภัยของข้อมูลด้านการวิจัย โดยครอบคลุมท้ังในส่วนการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบมาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะฯ เป็นต้น 
-มีการจัดนิทรรศการของการแสดงผลงานวิจัย ชิ้นงาน งานนวัตกรรม ผลงานวิจัยเด่นของ
คณะฯ ในงานสัปดาห์วิชาการระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย และร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น  
-คณะฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  PEC-11  
-คณะฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICET- 2015   
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 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

-คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยและด้านบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจํา
คณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามกลไกที่กําหนด เช่น  การ
สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายวิจัย  การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ ตลอดจน 
การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวกับด้านการวิจัย  โดยมีคณะกรรมการบัญฑิต
ศึกษาประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยของระดับ
บัณฑิตศึกษา    
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 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-การสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ภายในและต่างประเทศ   

วศ.2.1-4(1) 
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-มีการสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนพัฒนานักวิจัยใหม่สําหรับสายวิชาการ และประเภททุน
วิจัยสถาบันสําหรับสายสนับสนุนของคณะฯ ให้สามารถทําวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และ
พัฒนาเป็นนักวิจัยท่ีเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
-มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนาด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้กับอาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ 
-มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ 
ผ่านทางระบบ E-mail, หน้าเว็บไซต์วิจัยของคณะวิศวฯ โดยใช้จรรยาบรรณนักวิจัย และ
แนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ 
-การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่ คณาจารย์ นักศึกษาและการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้ งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม 
-การสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

วศ.2.1-5(1) 
 
 

วศ.2.1-5(2) 
 

วศ.2.1-5(3) 
 
 

วศ.2.1-5(4) 
 
 

วศ.2.1-5(5) 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

-มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ โดยการสนับสนุนของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.ในการ
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังเป็นช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ผ่าน facebook ของหน่วยงาน ให้กับนักวิจัยและผู้สนใจ
ท่ัวไป เช่น 
-มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เทคนิคการสืบค้น
สิทธิบัตรเพื่องานวิจัยเชิงพาณิชย์  / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ / กฎหมายทางชวีภาพที่นักวิจัยควรรู้ / การยกร่างคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
-มีการนําผลงานที่ได้รับความคุ้มครองแล้วไปขยายผล และเริ่มต้นทําการสํารวจผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เพื่อค้นหางานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อย่ืนขอจด หรือขยายผล
เชิงพาณิชย์สําหรับงานที่ได้รับการคุ้มครองแล้ว เป็นต้น 
     นอกจากนี้ยังมีการจัดทําฐานข้อมูลผลงานที่ย่ืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใน
ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ด้วย 

วศ.2.1-6(1) 
วศ.2.1-6(2) 
วศ.2.1-6(3) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 6 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
วศ.2.1-1 ระบบสารสนเทศที่นํ ามาช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-2(1) ทิศทางการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชา 
วศ.2.1-2(2) เครือข่ายวิจัยคณะฯ  (สาขาความเป็นเลิศ  สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย)   
วศ.2.1-2(3) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 
วศ.2.1-2(4) การประเมิน /สรุปผลการประเมินของการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะฯ 
วศ.2.1-2(5) หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิจัย นวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-2(6) FAQs ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
วศ.2.1-2(7) K-Procedure ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
วศ.2.1-2(8) ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานทางวิชาการจากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
วศ.2.1-2(9) การสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบ PRPM ของ

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 
วศ.2.1-2(10) เว็บไซต์วิจัยของคณะฯ  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการวิจัย การ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

ของคณะฯ ต่อสาธารณชน 
วศ.2.1-2(11) ระบบประเมินวิจัยออนไลน์ 
วศ.2.1-2(12) ระบบฐานข้อมูล KPIs ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-2(13) การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานวิจัยเด่นในรูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย และชิ้นงานนวัตกรรม ใน

งาน มอ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557 
วศ.2.1-2(14) คณะวิศวฯ ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  PEC-11   
วศ.2.1-2(15) คณะวิศวฯ ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICET- 2015  
วศ.2.1-3 การจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครบทุกมิติ ประจําปี 2557 
วศ.2.1-4(1) การสนับสนุนให้นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 
วศ.2.1-5(1) การสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนพัฒนานักวิจัยใหม่สําหรับสายวิชาการ และประเภททุนวิจัยสถาบัน

สําหรับสายสนับสนุนของคณะฯ ประจําปี 2557 
วศ.2.1-5(2) กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยคณะวิศวฯ เรื่อง "รู้เขา รู้เรา ผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus" ประจําปี 

2557 
วศ.2.1-5(3) การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ ผ่านทางระบบ 

E-mail  และหน้าเว็บไซต์วิจัยของคณะวิศวฯ 
วศ.2.1-5(4) การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-5(5) ขอแสดงความยินดีเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจําปี 2557 
วศ.2.1-6(1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
วศ.2.1-6(2) การนําผลงานที่ได้รับความคุ้มครองแล้วไปขยายผล 
วศ.2.1-6(3) ฐานข้อมูลผลงานที่ย่ืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 เกณฑ์ประเมินเฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

หมายเหตุ 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัตงิานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. .ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทนุในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ 
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
วิธีการคํานวณ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยฯ = 
 
ข้อมูลพื้นฐานและผลการคํานวณ 
 ตาราง IQA_4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย (บาทต่อคน) 
 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/57_57/Component/IQA_EQA_Component.xls 
ปีการศึกษา 2555 - 2557  กรอบเวลาของขอ้มูล: เงินสนบัสนุน 1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 57/อาจารยป์ระจาํ 1 มิ.ย. 55 - 31 ก.ค. 58

จาํนวนอาจารย์ประจาํปฏิบัตงิาน  เงนิสนับสนุนโครงการวจิยัของอาจารย์ประจาํ (บาท)  เงนิสนับสนุนโครงการวจิยัต่ออาจารย์ประจาํ (บาท/คน)
2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี

1. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 21 25 24 70 3,606,326 4,597,816 2,696,269 10,900,411 171,730 183,913 112,345 155,720 2.55

2. ภาควชิาวศิวกรรมเครืองกล 23 25 25 73 11,728,297 12,575,183 15,411,440 39,714,921 509,926 503,007 616,458 544,040 5.00

3. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 24 24 25.5 73.5 14,570,528 21,400,000 14,606,117 50,576,645 607,105 891,667 572,789 688,118 5.00

4. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 19 18 16 53 3,793,580 2,565,996 482,972 6,842,548 199,662 142,555 30,186 129,105 0.69

5. ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 15 15 14 44 14,797,970 12,942,922 8,816,170 36,557,061 986,531 862,861 629,726 830,842 5.00

6. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ฯ 12 12.5 14 38.5 7,845,542 5,623,760 3,364,689 16,833,992 653,795 449,901 240,335 437,247 5.00

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 37 115 5,609,497 4,994,191 8,956,827 19,560,514 143,833 128,056 242,076 170,091 5.00

8. หลกัสูตร MIT 1 1 2 4 22,500 696,000 0 718,500 22,500 696,000 0 179,625 0.00

รวม 154 159.5 157.5 471 61,974,241 65,395,867 54,334,485 181,704,592 402,430 410,005 344,981 385,785 5.00
ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 7 กนัยายน 2558

ภาควชิา
คะแนน

ปี 2557

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

400,000 269,939 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหต ุ ปีการศึกษา 2556 เกณฑ์การประเมินจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจํา 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน = 5 คะแนน 

กลุ่มสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัทีปฏิบตัิงานจริง 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

220,000 344,981 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกลไกการสนับสนุนด้านวิจัยที่เช่ือมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกันครอบคลุมในทุกมิติ 
ดังรายละเอียดที่กล่าวถึงแล้วในตัวบ่งช้ี 2.1 โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ  การสนับสนุนทุนพัฒนา

ทีมวิจัย หน่วยวิจัย และสถานวิจัย และ การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา โดยมี
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามกลไกที่กําหนด  การดําเนินการตามกลไก
ดังกล่าว ส่งผลให้การดําเนินงานในเรื่องของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยบรรลุเป้าหมายที่คณะฯ กําหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ  2557   คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 54,334,485 บาท คิดเป็นเงินสนับสนุนต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 344,981 
บาท/คน สามารถดําเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด จากการพิจารณาเบื้องต้นน่าจะมี
สาเหตุมาจากแหล่งทุนภายนอกมีงบประมาณการให้ทุนลดลงและเกณฑ์ระดับคุณภาพของผลงานถูกยกระดับให้สูงขึ้นสําหรับ
แหล่งทุนภายใน เป็นต้นว่าหากยังไม่ได้ตีพิมพ์เพื่อปิดโครงการจะไม่สามารถรับโครงการใหม่ได้ และในการรับโครงการใหม่
จะต้องส่งมอบผลงานที่มีระดับคุณภาพตามงบประมาณทุนที่ได้รับ 
 

รายการหลักฐาน 
วศ.2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (บาท) 
วศ.2.2-2 รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน จากทุกแหล่งทุน 
วศ.2.2-3 ข้อมูลโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารย์ประจํา นักวิจัยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า        3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 
 
 
  
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
วิธีการคํานวณ 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานและผลการคํานวณ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/57_57/Component/IQA_EQA_Component.xls 

ปีการศึกษา 2557  กรอบเวลาของขอ้มูล: ผลงาน 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57/อาจารยป์ระจาํ 1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58
จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยทังหมด

2555 2556 2557 3 ปี กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

1. ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 25 26 27 78 2 3 1 5 7.40 27.41 2.28

2. ภาควิชาวศิวกรรมเครืองกล 29 29 28 86 2 3 1 14 16.20 57.86 4.82

3. ภาควิชาวศิวกรรมโยธา 24 24 25.5 73.5 15 2 22 25.80 101.18 5.00

4. ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 22 22 21 65 4 2 1 6 8.40 40.00 3.33

5. ภาควิชาวศิวกรรมเคมี 16 15 14 45 4 3 10 14.00 100.00 5.00

6. ภาควิชาวศิวกรรมเหมืองแร่ฯ 14 15.5 15 44.5 5 9 6 14 26.20 174.67 5.00

7. ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 43 44 42 129 13 1 5 10.80 25.71 2.14

8. หลกัสูตร MIT 1 1 2 4 1 0.20 10.00 0.83

รวม 174 176.5 174.5 525 24 32 11 11 76 109.00 62.46 5.00

ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 29 กนัยายน 2558

ภาควชิา
ปี พ.ศ. 2557

ระดบัคุณภาพ
ร้อยละ

ระดบัคุณภาพ

คะแนน

ปี 2557

  

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมกีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 สร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

กลุ่มสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

   ผลรวมถ่วงนําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 
                         จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัทงัหมด 

X 100 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

60 62.46 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกลไกการสนับสนุนด้านวิจัยท่ีเชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกันครอบคลุมในทุกมิติ ดัง
รายละเอียดท่ีกล่าวถึงแล้วในตัวบ่งชี้ 2.1 โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย
ประเภทต่างๆ การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา   เพื่อไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา 
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามกลไกที่กําหนด การดําเนินการตามกลไกดังกล่าวพร้อมๆ 
กันอย่างมีระบบส่งผลให้การดําเนินงานในเรื่องของร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  มีผลการดําเนินงาน
ในระดับ 5.00 คะแนนซึ่งสามารถดําเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

 

รายการหลักฐาน  
วศ.2.3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
วศ.2.3-2 ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) 
วศ.2.3-3 ข้อมูลตําราหรือหนังสือที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกลไกการสนับสนุนด้านวิจัยที่เช่ือมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกันครอบคลุมในทุกมิติ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์ความเป็น
เลิศ)  การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ  การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวข้องกับด้านการวิจัย  การสนับสนุนให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล
ผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามกลไกที่กําหนด 
การมีระบบกลไกดังกล่าวส่งผลให้ผลการดําเนินงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏในงานตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีจุดแข็งของคณะฯ ดังนี้ 

1. ด้านการตีพิมพ์  เผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 
 มีเครือข่ายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์ความ

เป็นเลิศ)  จํานวนมากทําให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 มีแรงจูงใจในการขอตําแหนง่ทางวิชาการทําให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 มีระบบการให้รางวัลการตีพิมพ์ เผยแพร่ที่ชัดเจนและจูงใจ 
 มีการสนับสนุนการแก้ไขต้นฉบับ (Editing) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา และหลักสูตรปริญญาเอก ในบางสาขา 
 การจัดตั้งคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 การจัดตั้งคลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มีการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 

2. ด้านงบประมาณงานวิจัย 
 มีแหล่งทุนวิจัยภายในคณะฯ  ที่มีการกําหนดทิศทางชัดเจน 
 มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 มีเครือข่ายการวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์ความเป็นเลิศ) ทั้งภายใน

และภายนอกเพิ่มขึ้น 
3. ด้านจาํนวนอาจารย์ท่ีทําวิจัย 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีอาจารย์จบปริญญาเอกมากขึ้น และส่งเสริมให้ขอตําแหน่งทางวิชาการจาก
ผลงานวิจัย 

 มีเครือข่ายการวิจัย  (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์ความเป็นเลิศ) ที่สามารถ
ทําวิจัยครบวงจร 

 มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชาเป็นผู้ช่วยในการทําวิจัย 
4. ด้านจํานวนทรัพย์สินทางปัญญา 

 จัดให้มีหน่วยงานและที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 มีการสนับสนุนการทําต้นแบบจากผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองแล้วนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือขยายผลเชิง

พาณิชย์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจํานวนบัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอต่อการช่วยทํางานวิจัยในบางสาขา เนื่องจากบัณฑิตศึกษา
สามารถช่วยในการเพิ่มและผลักดันงานวิจัยให้ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นคณะฯ และมหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการในการเพิ่ม
บัณฑิตศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัยในช่องทางอื่นๆ ให้กับอาจารย์  
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย  (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์
ความเป็นเลิศ) มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้อาจารย์และนักวิจัยมีการพัฒนาตนเองจนเข้มแข็ง และสามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกได้เป็นจํานวนมาก ซ่ึงเห็นได้จากอัตราส่วนเงินทุนวิจัยจากสถาบันภายนอกมากกว่าเงินทุนวิจัยที่สนับสนุนจากภายใน
สถาบัน อีกทั้งยังมีจํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สนับสนุนการตีพิมพ์ใน
วารสารให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกรองรับที่สําคัญๆ ได้แก่ การจัดตั้ง Publication Clinic และจ้างผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาประจําคลินิกเพื่อให้คําปรึกษาด้านภาษาสําหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดถึง
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารเพื่อให้นักวิจัยมีทัศนคติที่ดีในการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบ 3 การบรกิารวิชาการ
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องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. จัดทําแผนการบริการทางวิชาการประจําปท่ีีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ผ่านการทํา Training Need  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) สอบถามศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการจากทุกภาควิชา/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในคณะฯ 
2)นําข้อมูลจากส่วนที่ 1มาจัดทําแบบสอบถามความต้องการในการรับบริการวิชาการจาก
คณะฯ และส่งไปยังภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆเพื่อพิจารณาให้ข้อมูล 
3) นําข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ มาจัดทําเป็นแผนอบรมประจําปี 2558 

 

- มีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ท่ีกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
โดยมี 2 แผนหลัก คือ 1)แผนการนําโครงการตามจุดเน้น/สาขาความเชี่ยวชาญไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 2)แผนการนําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และ/หรือการวิจัย  ซ่ึงได้มีการนําเสนอผ่านคณะกรรมการบริการวิชาการ
ประจําคณะฯพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯพิจารณาอนุมัติ(อนุมัติในการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2557เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2557) 

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

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวชิาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมโดยมีกิจกรรมการประเมินโครงการที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และการประเมินโครงการที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้  ซ่ึงได้นําเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว 

วศ.3.1-2(1)  

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ท่ีเป็นบริการแบบให้เปล่าจํานวน 4โครงการ
ได้แก่  
1.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตเมทิล-เอทิสเอสเตอร์ ด้วยระบบต่อเนื่อง 
2.โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทเรียนแผ่นดินไหวเชียงราย คนสงขลาต้องเรียนรู้
อย่างไร 
3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดเละน้ํามันปาล์มดิบสู่ชุมชน 
4.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตน้ําส้มควันไม้และถ่านอัดแท่งจากไม้ตาลโตนด 
 

วศ.3.1-3(1) 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
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 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 ได้แก่ แผนงานการใช้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนและสังคม โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 เรื่อง ได้แก่  
1.การประเมินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถนํามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้
จริง ซ่ึงจะดําเนินการ 2 ครั้ง ครั้งแรกประเมินทันที เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อทราบผลความ
พึงพอใจในด้านต่างๆ และครั้งหลังประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ประมาณ 3-6 เดือน เพื่อ
ทราบผลการนําไปใช้ประโยชน์ระดับ outcome ซ่ึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง8 
โครงการ (จากเป้าหมาย 5 โครงการ) และได้นําผลการประเมินดังกล่าวแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อนํามาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 
2.การประเมินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัยสามารถดําเนินการได้ 17 โครงการ (จากเป้าหมาย 5 โครงการ) โดยแบ่งเป็น 
บูรณาการกับการเรียนการสอนได้จํานวน 16โครงการและบูรณาการกับการวิจัยได้จํานวน 
1 โครงการ ซ่ึงได้นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา(ในการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน2558) 

วศ.3.1-4(1) 
วศ.3.1-4(2) 

 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- นําผลการประเมินแจ้งอาจารย์ผู้ให้บริการทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุง/ดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป เช่นการ
นํางานวิจัย/องค์ความรู้ท่ีมีสู่อุตสาหกรรม/ชุมชน โดยดําเนินการผ่านการบริการวิชาการ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

วศ.3.1-5(1) 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันจํานวน 1 โครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคใต้) 

วศ.3.1-6(1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 6 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
วศ.3.1-1(1) แบบสํารวจความต้องการในการอบรม ประจําปี 2558 
วศ.3.1-1(2) แผนการอบรมประจําปี 2558 
วศ.3.1-1(3) แผนงานบริการวชิาการแก่สังคมประจําปี 2558 
วศ.3.1-2(1) แผนติดตามการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
วศ.3.1-3(1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
วศ.3.1-4(1) รายละเอียดการประเมินความสําเร็จโครงการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผน (การบูรณาการ&การ

นําไปใช้ประโยชน์) 
วศ.3.1-4(2) แบบประเมินการนําความรู้ท่ีได้รับจากการบริการวิชาการนําไปใชป้ระโยชน์ 
วศ.3.1-5(1) หนังสือแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ/การนําไปใช้ประโยชน์ 
วศ.3.1-6(1) หนังสือแต่งตั้งคณะทํางานโครงการฯ 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานในลักษณะเครือข่ายกับหน่วยงานส่วนกลางหลายหน่วยงาน ทําให้เกิดความต่อเนื่องในการ
บริหารงานและการปฏิบัติการ  

2. มีคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการให้บริการวิชาการท่ี
เป็นที่ยอมรับและเปน็ที่พึ่งของสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดี 

3. มีสถานวิจัย/กลุ่มวิจัยท่ีเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการวิจัยเฉพาะทางทําให้มีโอกาสในการบูรณาการงานบริการวิชาการ 
4. มีการนําระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีนโยบายสร้างแรงจงูใจและระบบสนับสนุนช่วยเอื้อการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านบริการ
วิชาการใหน้่าสนใจและมีความสําคัญย่ิงขึ้น 

2. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถในการเป็นผู้จัดการโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ่กับภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

3. ควรมีการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ /เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

มีโปรแกรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบ  สามารถใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานผลต่างๆได้ดี 
 



 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบ 4 การทํานบุาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- หน่วยกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชุมนุมต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มี
การสัมมนากิจกรรมประจําปีการศึกษา 2557 พร้อมกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การจัดโครงการ วิศวะรวม
ใจสายใย น้อมใจรําลึกพระคุณครู ประจําปีการศึกษา 2557 โดย สโมสรนักศึกษา และ
ชุมนุมดนตรีไทย เป็นต้น 
- คณะฯ ได้กําหนดให้หน่วยธุรการและการประชุม กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมภายในคณะฯ และ
ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วศ.1.6-1(1) 
วศ.1.6-1(2) 
วศ.4.1-1(1) 
วศ.4.1-1(2) 

 2.จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรองรับกับ
แผนงานประจําปีตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ  และมีแผนกิจกรรมนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดทําแผนการพัฒนาด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมอยู่ในการสัมมนากิจกรรมและการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2557 

วศ.1.6-1(1) 
วศ.1.6-1(2) 
วศ.4.1-2(1) 

 3.กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาผ่านการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีดําเนินการโดย
ภาควิชาฯ พร้อมจัดสรรงบประมาณให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้คิดริเริ่มจัดต้ัง
โครงการ และติดตามแผนดําเนินงานกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 

วศ.1.6-1(1) 
วศ.4.1–3(1) 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประเมินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การนําเสนอผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย และส่งเข้าประกวดเวทีในระดับมหาวิทยาลัย 

วศ.4.1–4(1) 
วศ.4.1–4(2) 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7  ข้อ 
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 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการปรับปรุงแผนกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การพัฒนา
กําหนดการจัดกิจกรรมวิศวะรวมสายใย น้อมรําลึกพระคุณครู โดยใช้เวทีการสัมมนานัก
กิจกรรม ในปรึกษาร่วมกันระหว่างกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยกิจการฯ ถึงการ
พัฒนารูปแบบการจัดโครงการฯ 

วศ.1.6-1(1) 
วศ.1.6-1(2) 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการเผยแพร่กิจกรรมทางด้าน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านทางโครงการ 
ท่ีจัดภายนอก อาทิเช่น  
-ค่ายอมย้ิม 
-ค่าหล่อว์เกียร์ 
-ค่าย COE ทําดีเพื่อสังคม 

วศ.1.6-2(4) 
วศ.4.1-6(1) 
วศ.4.1-6(2) 

 7.กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ยังไม่มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 6 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

วศ.1.6-1(1) แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-1(2) โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 

Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(4) โครงการค่ายหล่อว์เกียร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-1(1) แผนปฎิบัติการประจําปี ธุรการและการประชุม ประจําปี 2558 
วศ.4.1-1(2) ประเมินผลแผนปฎิบัติการประจําปี ธุรการและการประชุม ประจําปี 2558 
วศ.4.1-2(1) ข้อมูลการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 มิ.ย. 57 - 31 ก.ค. 58 
วศ.4.1–3(1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2/2557 
วศ.4.1–4(1) มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557  วาระที่ 5.2 คัดเลือก

รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับคณะฯ  
วศ.4.1–4(2) แจ้งผลการพิจารณาการประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาท่ีดําเนินการในรายวิชา กิจกรรมเสริม

หลักสูตร (Co-Curricular Activities) วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วศ.4.1-6(1) โครงการค่ายอมย้ิม เทอม 14 ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-6(2) โครงการค่าย “COE ทําดีเพื่อสังคม” ประจําปีการศึกษา 2557 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําไปปฏิบัติในโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 

คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ดําเนินการโดยภาควิชาต่างๆ  ถือเป็นรายวิชาหลักท่ีมีการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงถือเป็นรายวิชาที่ดีในหลักสูตรใหม่ มีการประเมินผล
ความสําเร็จและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อใช้กําหนดแนวทางจัดโครงการต่างๆในรายวิชานี้ต่อไป  

การดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในทางมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คณะฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการตกแต่งอาคารสถานที่อย่างมี
คุณค่าทางสุนทรีย์พร้อมการปรับแต่งสวนหย่อมให้สวยงามท้ังภายในและรอบๆคณะฯ พร้อมคํานึงถึงความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในระดับดี 

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  + Participate ในทุกกิจกรรม และกําหนดเป็นนโยบายที่ให้นักศึกษา
ปฏิบัติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะฯ ไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพราะคณะฯ ไม่ได้มุ่งเน้นด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายหลัก จึงไม่ได้รับรางวัล/ยกย่องในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

ไม่มี 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบ 5 การบรหิารจัดการ
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นําแนวคิดในการพัฒนาคณะฯมาใช้ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปี 2555-
2559 ในรอบปีการศึกษา 2557เป็นช่วงเวลาที่คณะฯ ต้องมีการทบทวนแผนกกลยุทธ์เป็นประจํา
ทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาพร้อมทบทวนแผนการดําเนินงานในอนาคต
ท่ีจะให้ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยนําผลจากการวิเคราะห์องค์กร SWOT เพื่อหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ท่ีนําประกอบในการปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์  รวมถึงการ
นํามากําหนดเป็นสมรรถนะหลัก  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับเอกลักษณะของคณะฯ การกําหนดประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ 
รวมทั้งมีการนําข้อมูลสารสนเทศของคณะฯมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่าง
แผนกลยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555-2559  กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559)   
- การทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ในแผนกลยุทธ์ท่ีได้มีการทบทวนเป็นประจําทุกปี 
ได้ผ่านการพิจารณาจากทีมผู้บริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ  และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การเผยแพร่
ผ่านทาง website ของคณะ และการพบปะในเวทีจิบน้ําชาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน นอกจากนี้แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนําไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทํางบประมาณ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารรับทราบเป็นประจําทุก
เดือน ท้ังนี้แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้นําเสนอต่อผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

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) 
วศ.5.1-1(6) 
วศ.5.1-1(7) 
วศ.5.1-1(8) 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7  ข้อ 
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 2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- การดําเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของแต่ละหลักสูตร โดยในการจัดทํา มคอ.2 
มีการแสดงงบประมาณตามแผน ท่ีแสดงรายรับและรายจ่ายของแต่ละหลักสูตร มีการประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร ในแต่ละปีงบประมาณคณะฯ ได้มีการ
กําหนดสัดส่วนหรือกรอบงบประมาณรายจ่ายในแต่ละด้านทั้งด้านการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงภารกิจการดําเนินงานด้านอื่นๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ การกําหนดสัดส่วน/กรอบวงเงินจะมีการหารือร่วมกัน
กับทีมผู้บริหาร เพื่อพิจารณากรอบรายจ่ายของแต่ละด้านเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการดําเนินงาน ในแต่ละปีงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานสรุปรายรับ-
รายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้นําเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ 

วศ.5.1-2(1) 
วศ.5.1-2(2) 
วศ.5.1-2(3) 
วศ.5.1-2(4) 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์วิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ของคณะฯ ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. เพื่อนํามาบริหารความเสี่ยง และจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2556 ท่ีผ่านมาหรือผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะฯ มาใช้ใน
การกําหนดหัวข้อความเสี่ยงแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 
- คณะฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง โดยจัดทํารายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้นําผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายมาเป็นหัวข้อความเสี่ยง 
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ2558 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี
เป็นหัวข้อความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกปี 

วศ.5.1-3(1) 
วศ.5.1-3(2) 
วศ.5.1-3(3) 
วศ.5.1-3(4) 
วศ.5.1-3(5) 
วศ.5.1-3(6) 
วศ.5.1-3(7) 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารของผู้บริหารระดับสูง ท่ีจะต้องมีการ
บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็นสําคัญ  
1.การบริหารงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล คณะมีกระบวนการปฏิบัติงานโดยยึดถือตามระเบียบต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงานนั้นๆ  มีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน ผู้บังคับบัญชา
มีการกํากับและติดตามงานอย่างสม่ําเสมอ  
2. การบริหารงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีระบบงานและระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการสารสนเทศของคณะฯ ท่ี
จะช่วยในการเรื่องของการดําเนินงานด้านสารสนเทศที่จะช่วยอํานวยความสะดวกที่จะทําให้มี
ประสทิธิภาพการดําเนินงาน 
3. การบริหารงานที่มุ่งเน้นการตอบสนอง มีการให้บริการท่ีตอบสนองต่อผู้รับบริการที่สามารถ
ดําเนินงานด้านภายในระยะเวลาที่กําหนด เช่น มีระบบการโอนเงินยืม  ระบบการโอนเงิน
ค่าตอบแทน ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ ไว้วางใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่
หลากหลาย 

วศ.5.1-4(1) 
วศ.5.1-4(2) 
วศ.5.1-4(3) 
วศ.5.1-4(4) 
วศ.5.1-4(5) 
วศ.5.1-4(6) 
วศ.5.1-4(7) 



 

รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/5-3

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์การและปัญหาสาธารณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  ดังเช่น  การจัดต้ังศูนย์วิจัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ท่ีมีบุคลากรของคณะฯ เป็นผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ  
5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใส การดําเนินงานของคณะฯ สามารถตรวจสอบและสามารถ
เข้าถึงขอ้มูลได้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยท่ีมีเข้ามาตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ เป็นประจํา 
6. การบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม คือ มีการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการดําเนินงานของคณะฯ มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นในหลายๆ รูปแบบ เช่น E-
mail  Facebook    สายตรงคณบดี  เวทีจิบน้ําชาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
กิจกรรม ส สนุกคิดผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
7. การบริหารงานโดยใช้หลักกระจายอํานาจ  มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจให้แก่ผู้บริหารท้ังในระดับคณะ ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
กลุ่มงาน ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ท้ังในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณ การบริหาร
ด้านต่างๆ ซ่ึงได้มีคําสั่งมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการ 
8. การบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม   การดําเนินงานได้ยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีจะทํา
ให้กระบวนการดําเนินงานมีความยุติธรรม โปร่งใส บริหารงานด้วยความยุติธรรม ท้ังในเรื่องของ
กระบวนการด้านการเงิน การพัสดุ  การบริหารบุคคล และการดําเนินงานด้านอื่นๆ  
9. การบริหารงานใช้หลักความเสมอภาค  คณะฯ ได้ให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ สิทธิ 
สวัสดิการต่างๆ จะได้รับการเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาล  การ
ประกันอุบัติเหตุ ท่ีจอดรถบุคลากร รวมถึงมีการสํารองที่จอดรถสําหรับผู้มาติดต่องานราชการ 
10. การบริหารงานโดยมุ่งเน้นฉันทามติ  การดําเนินงานของคณะฯ  นอกจากปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ว่า
จะเป็นการดําเนินงานในด้านการเงิน การพัสดุ กระบวนการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 
- ในทุกๆปี จะมีการประเมินผลการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ(คณบดี) มีการ
ประเมินทั้งในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสรรถนะการบริหารท่ี
ครอบคลุมหลักธรรมภิบาล  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  เพื่อดําเนินงานให้การประเมินมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลจากการประเมิน
เหล่านี้ ผู้บริหารจะได้นําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คณะมี
การดําเนินงานเป็นประจําทุกปีในแต่ละได้มีการหารือร่วมกันในส่วนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกําหนด
หัวข้อองค์ความรู้ท่ีจะจัดเก็บในแต่ปละ โดยในปีการศึกษา 2557 ด้านการผลิตบัณฑิต มีการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการเตรียมสอบ TOEIC เพื่อการสมัครงาน”
และ “Active Learning”  ด้านการวิจัย “การใช้งานระบบประเมินโครงการวิจัยออนไลน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  องค์ความรู้ท้ังสองด้านได้มีการดําเนินงานตาม
เป้าหมายตัวชี้วัด 7 ขั้นตอนของ กพร. ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 

วศ.5.1-5(1) 
วศ.5.1-5(2) 
วศ.5.1-5(3) 
วศ.5.1-5(4) 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
5. การเข้าถึงความรู้ 
6. การแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. การเรียนรู้ 

- ในแต่ละขั้นตอนข้างต้นมีการกําหนดกิจกรรมจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้ วัดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และรายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม  องค์ความรู้เหล่านี้มีการ
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ 
- นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น K-Procedure, FAQs, คู่มือ 
และบุคลากรในคณะฯ มีการนําองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น 
มีการใช้  K-Procedure โดยสังเกตได้จากสถิติการเข้าใช้งาน ท้ังนี้บุคลากรได้มีการนําความรู้ท่ีได้
จากการเข้าร่วมรับฟังและนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการบรรยายพิเศษต่างๆ มาปรับใช้
กับการปฏิบัติงาน  

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- คณะให้ความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีรายงานแผน-
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีแผนส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมสัมพันธ์  มีมาตรการติดตามความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการ มีการทบทวนกรอบ
อัตรากําลัง การทบทวนการปรับเพิ่มค่าครองชีพ ปรับอัตราค่าจ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
- คณะฯ มีการดําเนินการตามแผน โดยการจัดการทรัพยากรบุคคล และมีการติดตามตรวจสอบ
เพื่อให้มีการดําเนินการตามแผนเป็นระยะๆ  โดยติดตามแผนในที่ประชุมการจัดการทรัพยากร
บุคคล และปรับแผนตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยคณะฯ  มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก 
- มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านระบบการ
ประเมินการสอนของคณะฯ และแจ้งผลประเมินให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้หัวหน้าภาคฯ/หน่วยงานรับทราบและร่วมติดตามให้มีการนํา
ทักษะจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน การจัดเวที
พัฒนาคน พัฒนางานด้วยประสบการณ์เรา เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และทักษะประสบการณ์
ต่าง ๆ ระหว่างกันของสายทุก 2 เดือน 
- คณะฯมีการติดตามผลสําเร็จจากตัวชี้วัดการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ประเมินจากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
(สํารวจ Training Need) และการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
- ปัจจุบันคณะกําลังประสบกับปัญหาของการขาดแคลนอาจารย์ ท่ีเกิดจากการเกษียณอายุ
ราชการ ลาออก/โอนย้าย ในบางสาขาวิชามีอาจารย์ไม่เพียงพอต่อกาบริหารงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน คณะฯ จึงได้จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2556-2560 เป็น
แผนการทดแทนคณาจารย์ การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ มีการจัดทําโครงการต่างๆ  
- มีการนําข้อเสนอแนะต่างๆจากการประเมินงานด้านการบริหารบุคคลมาประกอบในการปรับ
แผนและจัดทําแผนในรอบปีถัดไป เพื่อให้เป็นแผนที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การ

วศ.5.1-6(1) 
วศ.5.1-6(2) 
วศ.5.1-6(3) 
วศ.5.1-6(4) 
วศ.5.1-6(5) 
วศ.5.1-6(6) 
วศ.5.1-6(7) 
วศ.5.1-6(8) 
วศ.5.1-6(9) 
วศ.5.1-6(10) 
วศ.5.1-6(11) 
วศ.5.1-6(12) 
วศ.5.1-6(13) 
วศ.5.1-6(14) 
วศ.5.1-6(15) 
วศ.5.1-6(16) 
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พัฒนาของคณะฯ   
 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยได้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการถ่ายทอด
ไปยังภาควิชา/หลักสูตรที่จะให้กระบวนการดําเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย การกําหนดแผนการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ได้ผ่านการพิจารณา
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
- สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตร/ระดับคณะ การดําเนินการ
จัดทํารายงานประจําปีประเมินคุณภาพแล้วเสร็จตามกรอบเวลาในปีการศึกษา 2557 และ
ประเมินคุณภาพภายในภายในเดือนกันยายน โดยได้นําประเด็นการพัฒนาที่ระบุไว้ในปี
การศึกษาก่อนหน้ามาดําเนินการครบถ้วน 

วศ.5.1-7(1) 
วศ.5.1-7(2) 
วศ.5.1-7(3) 
วศ.5.1-7(4) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 7 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
วศ.5.1-1(1) แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ปี พ.ศ. 2555-2559 
วศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558 
วศ.5.1-1(3) แผนกลยุทธ์เสนออธิการบดี 
วศ.5.1-1(4) รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 
วศ.5.1-1(5) รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.1-1(6) เอกสารการประชุมกรรมการคณะวาระการทบทวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
วศ.5.1-1(7) เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2557 
วศ.5.1-1(8) รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ประจําเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2558 
วศ.5.1-2(1) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตรตาม มคอ.2 
วศ.5.1-2(2) แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.1-2(3) แผนรายจ่ายงบลงทุนของสํานักงานเลขา ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.1-2(4) เอกสารประชุมทีมผู้บริหาร 
วศ.5.1-3(1) แผนการปรับปรุงพัฒนาและการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 
วศ.5.1-3(2) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558  
วศ.5.1-3(3) รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน) 
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วศ.5.1-3(4) รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 (รอบ 12 เดือน) 
วศ.5.1-3(5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557 (รอบ 12 

เดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2557 
วศ.5.1-3(6) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
วศ.5.1-3(7) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ครั้งที่ 9/2557 
วศ.5.1-4(1) ศูนย์วิจัยพิบัติภัยทางธรรมชาติ 
วศ.5.1-4(2) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(3) ระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(4) ระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(5) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 063/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(6) แบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
วศ.5.1-4(7) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ี 168/2556 เรื่อง มอบอํานาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-5(1) แผนการจัดการความรู้การผลิตบัณฑิต Active Learning ปีการศึกษา 2557 
วศ.5.1-5(2) แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย "การใช้งานระบบประเมินโครงการวิจัยออนไลน์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" 
วศ.5.1-5(3) เว็บไซด์การจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-5(4) แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการเตรียมสอบ TOEIC 

เพื่อการสมัครงาน” 
วศ.5.1-6(1) การทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559)  
วศ.5.1-6(2) แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ 
วศ.5.1-6(3) มาตรการติดตามความก้าวหน้าสายวิชาการ 
วศ.5.1-6(4) รายงานผลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
วศ.5.1-6(5) ระบบประเมินการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-6(6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
วศ.5.1-6(7) แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (แผนการทดแทนและพัฒนาคุณวุฒิ/ตําแหน่งทาง

วิชาการ) 
วศ.5.1-6(8) แผนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างประจํา 
วศ.5.1-6(9) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม 
วศ.5.1-6(10) มติคณะกรรมการประจําคณะฯ "การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเงินรายได้" 
วศ.5.1-6(11) การจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
วศ.5.1-6(12) การจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรสายวิชาการ 
วศ.5.1-6(13) แผนปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2558 
วศ.5.1-6(14) โครงการเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา 
วศ.5.1-6(15) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Online" สายวิชาการ 
วศ.5.1-6(16) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 
วศ.5.1-7(1) คู่ มื อการประกันคุณภาพการศึ กษาภาย ในสถานศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา  พ .ศ .  2557  

(พฤษภาคม 2558) 
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วศ.5.1-7(2) คู่ มื อการจั ด ทํ ารายงานประจํ าปี การประ เมินคุณภาพ  มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  
ประจําปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2558) 

วศ.5.1-7(3) การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2557 

วศ.5.1-7(4) รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีโดยมี
ส่วนร่วมของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และตัวบัณฑิตเองเพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ของสาขานั้นๆโดยจัดทําแผนร่วมกันของทั้ง 12 สาขาผ่านมติกรรมการวิชาการ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาวิศวกรและแจ้งให้กรรมการ
ประจําคณะฯรับทราบ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน 
- การกําหนดผู้สอน ภาควิชาฯยืนยันผู้สอนตามระบบสารสนเทศของอาจารย์  http://sis-
hatyai2.psu.ac.th ก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้นําไปสู่การจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ในรายวิชาต่างๆของภาควิชาฯซ่ึงคณะฯ ได้จัดทําแผนกําหนดการส่ง มคอ. ต่างๆ
เข้ากรรมการวิชาการฯและกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้ทุกภาควิชาฯรับทราบและนําไปสู่การ
จัดทําภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงรวมไปถึง มคอ.5 และ มคอ.6 ด้วย 
-ในการประเมินมีท้ังการประเมินผู้เรียนในรูปแบบของ มคอ.5 และ มคอ.6 และการประเมิน
ผู้สอน พร้อมด้วยการประเมินรายวิชาซ่ึงผลสรุปการประมินในแต่ละภาคการศึกษาได้นําเข้า
กรรมการวิชาการฯและกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้ทุกภาควิชาฯรับทราบเพื่อการปรับปรุงให้
ดีย่ิงขึ้น อีกท้ังมีการชื่นชมอาจารย์ท่ีได้รับผลการประเมินสูงสุด 3 ลําดับแรกในแต่ละภาควิชาฯ
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการและกรรมการประจําคณะฯเพื่อ
ออกเป็นประกาศของทางคณะฯในลําดับถัดไป 

วศ.5.2-1(1) 
วศ.5.2-1(2) 
วศ.5.2-1(3) 
วศ.5.2-1(4) 
วศ.5.2-1(5) 

 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานโดยนําเข้าในกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ
ทราบ ติดตามและพิจารณาและนําเข้ากรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบและพิจารณาในทุก
ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นทุกภาคการศึกษา 

วศ.5.2-1(3) 
วศ.5.2-2(1) 
วศ.5.2-2(2) 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯได้ดําเนินการจัดสรรเงินรายได้คณะฯไปยังภาควิชาฯ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน
ท่ีได้จัดสรรให้กับภาควิชา  เพื่อให้ภาควิชาได้ใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน
ต่าง รวมถึงก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละ
หลักสูตรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้ชัดเจน 

วศ.5.2-3(1) 
วศ.5.2-3(2) 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทุกหลักสูตรของคณะ ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษามีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามกําหนดเวลา และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา (ในการ
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558) 

วศ.1.1 
วศ.5.2-4 

 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 สกอ. กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เป็นปีแรก จึงยังไม่ได้ดําเนินการ 

 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีบางหลักสูตรของคณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน วศ.5.2-4(1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 4 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
วศ.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 

2557 
วศ.5.2-1(1) แผนการปรับปรุงหลักสูตร http://www.academic.eng.psu.ac.th/course 
วศ.5.2-1(2) สรุปผล มคอ. 2-6 ของทุกหลักสูตร 
วศ.5.2-1(3) ผลการประเมินผู้สอนการนําแจ้งกรรมการวิชาการคณะฯ และประกาศอาจารย์ผู้สอนดีเด่น  
วศ.5.2-1(4) ผลการประเมินรายวิชาภาคการศึกษาท่ี 1/2557  
วศ.5.2-1(5) ผลการประเมินรายวิชาภาคการศึกษาท่ี 2/2557  
วศ.5.2-2(1) ผลจากการประชุมกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องการปรับปรุง

หลักสูตร 
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วศ.5.2-2(2) สรุปผลจากการประชุมกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่อง มคอ. 
วศ.5.2-3(1) การจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจําปีงบประมาณพ.ศ.2557 
วศ.5.2-3(2) แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจําปีงบประมาณพ.ศ.2557 
วศ.5.2-4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการคณะ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารคณะฯ เน้นการทํางานเป็นทีมและร่วมกันบริหารคณะฯ ในภาพรวม มีการประชุมทีมบริหารอย่างไม่

เป็นทางการประมาณทุกๆ 2 สัปดาห์   
2. คณบดี และทีมผู้บริหารจัดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรผ่านเวทีจิบน้ําชา ประมาณทุกๆ  2 เดือน ท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน  นอกจากนี้มีช่องทางที่หลากหลายในการเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานและพัฒนาคณะฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน และการกําหนดตัวชี้วัด
ต้องสะท้อนถึงการพัฒนาเพื่อจะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 

2. พัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการบริหารของผู้บริหารคณะฯ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจ
เครื่องมือการบริหารต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ เป็นต้น 

3. แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินควรมีมาตรการ/วิธีการที่จะเพิ่มรายได้ และมีมาตรการในการควบคุมและติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. แผนการจัดการความรู้  ควรมีการดําเนินงานในหลายๆด้านไม่เฉพาะด้านการวิจัยและด้านการผลิตบัณฑติ  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

ไม่มี  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบ 6 องค์ประกอบตามอตัลักษณ ์ 
และมาตรการส่งเสริม 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลกัษณ์ และมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอตัลกัษณ ์(นักศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
1 2 3 4 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได ้
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง 

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ 
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมใหใ้ช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 

หมายเหตุ 
เกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

 1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะฯ มีแผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงจัดให้มีกิจกรรมด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เช่น การจัด
กิจกรรม วันเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

วศ.1.6-1(1) 

 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธ์ ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

การดําเนินการกิจกรรมของคณะฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมจริยธรรม และประกาศ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

วศ.1.6-1(2) 

 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากกิจกรรมที่จัดภายในคณะฯ 
ในระดับดี 

วศ.6.1-3 

 4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เปน็ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

หลายๆโครงการที่เกิดข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น โครงการออกค่ายจิต
สาธารณะ ,การให้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์แก่นักเรียนจากทั่วประเทศ ตามตัวอย่าง

วศ.1.6-2(4) 
วศ.6.1-4 



 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-2 

กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
-โครงการค่ายคุณธรรม ปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
-โครงการ ค่ายอมยิ้ม เทอม 14 
-โครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์  
-ค่าย COE ทําดีเพื่อสังคม  

วศ.1.6-2(4) 
วศ.4.1-6(1) 
วศ.4.1-6(2) 

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิในประเด็นที่เก่ียวกับอัต
ลักษณ์ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดบัชาติในโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  ช่ือโครงงาน “การเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์” และได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาในงานวันสหกิจ
ศึกษาไทย ครั้งที ่6  

วศ.6.1-5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 4 4.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

วศ.1.6-1(1) แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-1(2) โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 

Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(4) โครงการค่ายหล่อว์เกียร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-6(1) โครงการค่ายอมย้ิม เทอม 14 ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-6(2) โครงการค่าย “COE ทําดีเพื่อสังคม” ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.6.1-2 โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 

Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.6.1-3 ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ผ่านระบบประเมินองค์กร   
วศ.6.1-4 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.6.1-5 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติในโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ 
 
หมายเหตุ/ข้อสงัเกต 
 



 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-3 

องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลกัษณ์ และมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอตัลักษณ ์(นักศึกษามคีุณธรรม จริยธรรม) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
เกณฑก์ารประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
หมายเหตุ “๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 

 

๑. คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเหน็ชอบของสถาสถาบัน 
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได ้
๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
หมายเหตุ  
เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

วิธีการคํานวณ 

 
 

ข้อมลูพื้นฐาน และผลการคํานวณ 
ตารางผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลกัษณ ์

ปีการศึกษา 2555 - 2557  กรอบเวลาของขอ้มูล: 1 มิ.ย. 55 - 31 ก.ค. 58

ระดับปริญญาตรี ทุกระดับ

2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี 2555 2556 2557 3 ปี
จาํนวนนายจา้ง/ผูใ้ชบ้ณัฑิต - - - - -

จาํนวนนายจา้งผูใ้ชบ้ณัฑิตทีมีทีอยูข่องนายจา้งชดัเจน 433 433 113 113 1 546 - - 546

จาํนวนนายจา้ง/ผูใ้ชบ้ณัฑิตทีตอบแบบสอบถาม 150 142 168 292 32 46 53 131 1 4 6 5 183 192 227 428

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.34 4.31 4.23 4.29 4.35 4.31 4.47 4.38 3.92 4.27 4.67 4.29 4.34 4.31 4.30 4.32

1.1 ความขยนั อดทน อุตสาหะ 4.35 4.30 4.17 4.33 4.25 4.24 4.43 4.25 4.50 4.25 4.50 4.38 4.34 4.29 4.24 4.32

1.2 ความซือสัตย ์สุจริต เสียสละ 4.37 4.40 4.34 4.39 4.39 4.36 4.58 4.38 3.50 4.38 4.50 3.94 4.37 4.39 4.40 4.23

1.3 ความตรงต่อเวลา 4.29 4.25 4.08 4.27 4.3 4.17 4.25 4.24 3.50 4.38 4.67 3.94 4.29 4.23 4.14 4.15

1.4 ความรับผิดชอบ 4.34 4.32 4.26 4.33 4.36 4.38 4.45 4.37 4.00 4.38 4.67 4.19 4.34 4.34 4.31 4.30
1.8 เคารพกฏ ระเบียบวินยั และปฏิบติัตามกติกาของสงัคม 4.33 4.29 4.20 4.31 4.39 4.3 4.42 4.35 4.00 4.13 4.83 4.07 4.34 4.29 4.27 4.24
1.5 มีจิตสาํนึกทีดี ยดืถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั - - 4.14 4.14 - - 4.43 4.43 - - 4.67 4.67 - - 4.22 4.41
1.6 มีจิตสาํนึกสาธารณะ เสียสละ ช่วยเหลือสงัคม - - 4.33 4.33 - - 4.47 4.47 - - 4.50 4.50 - - 4.37 4.43
1.7 มีสัมมาคารวะ รู้จกักาละเทศะ - - 4.23 4.23 - - 4.57 4.57 - - 4.83 4.83 - - 4.32 4.54

1.9 มีจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 4.34 4.31 4.29 4.33 4.39 4.40 4.66 4.40 4.00 4.13 4.83 4.07 4.35 4.33 4.39 4.26

ภาพรวมผลการพฒันาบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ 4.34 4.31 4.23 4.29 4.35 4.31 4.47 4.38 3.92 4.28 4.67 4.29 4.34 4.31 4.30 4.32

ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 24 สิงหาคม 2558
นิยาม :  1.  ขอ้มูลจากกองแผนงาน รายงานผลความพึงพอใจบณัฑิตของนายจา้ง รุ่นปีการศึกษา 2553,  รุ่นปีการศึกษา 2554 และรุ่นปีการศึกษา 2555

                http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

              2.  ค่าเฉลียความพึงพอใจเทียบจากค่า 5 ระดบั

              3. คุณลกัษณะบณัฑิตขอ้ 1.5 ถึง 1.7  มีในรุ่นปีการศึกษา 2555

คุณลกัษณะบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 4.31 4.31 
บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 



 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-4 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4.30 4.30 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2557 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณ์

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เฉล่ีย 4.30 สูงกว่าเป้าหมายซ่ึงกําหนดไว้ที่ระดับดี (4.00) ซึ่งกิจกรรมใน
คณะฯได้พยายามสอดแทรก และเน้นย้ําอยู่เสมอให้นักศึกษาตระหนักในส่วนรวมเป็นสําคัญ โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นกิจที่
หนึ่ง การมีจิตสาธารณะ รวมถึงความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละในทุกวาระที่มีโอกาส ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาช่วงปฐมนิเทศ 
จนกระทั่งก่อนจบการศึกษาช่วงปัจฉิมนิเทศ 
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.6.2 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2555 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 



 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-5 

องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลกัษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (มหาวิทยาลัยวิจัย) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 
1 2 3 4 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ 17 คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได ้

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะฯได้กําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
และคณะฯ ได้กําหนดทิศทางไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบ
เพื่อเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งสู่วิจัยและบัณฑิตศึกษา 

วศ.5.1-1(2) 
วศ.6.3-1(1) 
วศ.6.3-1(2) 
วศ.6.3-1(3) 

 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธ์ ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร หลายรูปแบบ เช่น  
การสนับสนุนทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย  
การให้รางวัลผลงานวิจัย 

วศ.6.3-2 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
หน่วยบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมคณะฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์ 
บุคลากร นักวิจัยของคณะฯ ต่อการดําเนินงานของคณะฯ ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ “การเป็น
คณะเน้นการวิจัย” พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจกับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของคณะฯ ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83  

วศ.6.3-3 

 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะฯ ได้ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทําให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
จํานวน 23 รายการ  

วศ.6.3-4 

 5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  โดยได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ การนําเสนอผลงาน 

วศ.6.3-5 



 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-6 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 5 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558 
วศ.6.3-1(1) แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.3-1(2) แผน/ผลปฏิบัติงานของหน่วยบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557 
วศ.6.3-1(3) ทิศทางการวิจัยคณะฯ และทิศทางการวิจัยภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.3-2 ระบบการสนับสนุนทุนวิจัย เครือข่ายวิจัย คลินิกเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ การนํา

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น 
วศ.6.3-3 ผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557 
วศ.6.3-4 สรุปจํานวนผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ ปี 2557  
วศ.6.3-5 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ปี 2557 

 

หมายเหตุ/ข้อสงัเกต : 



 รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-7 

 
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลกัษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่  6.4 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 
1 2 3 4 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ
สถาบันก็ได้ ท้ังนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน

การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ   ผล
การประเมินจะพิจารณาข้อมลูในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับ
สถาบัน 

2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
คณะ 

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะฯ  มีแผนการดํ า เนินงาน  และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยการจัดการทรัพยากรที่ดําเนินการต่อเนื่องทุกปี  รวมทั้งที่ดําเนินการ
ตามแผนกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพดี และมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพที่คณะฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ 
เช่น กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจําปี 

วศ.6.4-1(1) 
วศ.6.4-1(2) 
วศ.6.4-1(3) 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยศิลปะพื้นบ้าน  และแข่งขันกีฬาสีประจําปี  และมีการดําเนินการด้านแรงจูงใจ เช่น  
การทําประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี โครงการเยี่ยมไข้บุคลากร นอกจากนี้
คณะฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ  จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์  และ การ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ  จัดโดยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ นอกจากนี้ 
ยังมีความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแข่งขันกอฟท์ การกุศลชิง
ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมีการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภูมิภาคภาคใต้  4 สถาบัน เป็นต้น  
  จากแผนการดําเนินงานในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการ
สนับสนุนให้บุคลากรมสี่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยศิลปะพื้นบ้าน “โนราบิค”  การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดสอดคล้องกับการ 

วศ.6.4-2(1) 
วศ.6.4-2(2) 
วศ.6.4-2(3) 



 รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-8 

ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินถึงความเหมาะสมในด้านต่าง เช่น  
ช่วงเวลาดําเนินการ   การประชาสัมพ้นธ์ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  ความ
เหมาะสมของกิจกรรต่างๆ เป็นต้น  ผลการประเมินในแต่ละด้านอยู่ในระดับดีถึงดีมาก    
โดยสรุปผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรมนี้เท่ากับร้อยละ 92.29 นอกจากนี้ใน
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนบัสนุนได้เน้นในเรื่องประสิทธิผลของการเข้าอบรม 
สัมมนา ท่ีให้ข้อคิดเห็น สอดแทรกเนื้อหาในด้านต่างๆ  ผลการดําเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมายที่กําหนด สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 
85.46 

 

 3. มีประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อคนในสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

คณะฯส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับบุคลากร โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกําลัง
กายกันอย่างหลากหลายและมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ส่งผลให้บุคลากรมี
สุขภาพที่แข็งแรง จิตใจและอารมณ์แจ่มใส อีกท้ังบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจและอารมณ์แจ่มใส ทําให้มีกําลัง
กายและใจในการทํางานและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดีท้ังในหมู่คณะและภายนอก
คณะฯ อีกด้วย 

วศ.5.1-6(13) 
วศ.6.4-1(3) 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานมากขึ้น โดยมีกําลังกายและกําลังใจในการปรับปรุงการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อองค์กรทําให้สามารถขับเคลื่อนไปไปสู่ เป้าหมาย  และเป็น
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันในภูมิภาคภาคใต้ เพื่อเป็นพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกัน
ต่อไป 

วศ.6.4-4 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

ไม่มี  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 4 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.5.1-6(13) แผนปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2558 
วศ.6.4-1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปี 2558 
วศ.6.4-1(2) รายงานผลการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2558 



 รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-9 

วศ.6.4-1(3) แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
2558 

วศ.6.4-2(1) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะพื้นบ้าน "โนราบิค" และสรุปแบบ
ประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 

วศ.6.4-2(2) ข้อมูลโครงการเยี่ยมไข้ 
วศ.6.4-2(3) ข้อมูลการสนับสนุน การจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจําปี 2557-

2558 
วศ.6.4-4 ระบบฐานข้อมูลรางวัลของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  
 



 รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-10 

 

องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลกัษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2  ภายนอกสถาบัน  
(การจัดการทรพัยากรที่ยั่งยืน) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 

1 2 3 4 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
เกณฑม์าตรฐาน ระดับ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะฯ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ไปตามแผนและเป้าหมายของ
คณะฯ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และของชาติ โดยคณะฯ ให้
ความสําคัญกับการวิจัยใน 6 ทิศทาง  และ 1 ใน  6 ทิศทางดังกล่าวได้แก่ความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานเครือข่ายวิจัย
ภายใต้ชื่อ “สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน”  โดยดําเนินงานสอดคล้องกับแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

วศ.6.5-1 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

สามารถดําเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 วศ.6.5-2 

 3. มีประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อคนในสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานมีชื่อเสียงและคุณค่าต่อสถาบันที่เน้นงานวิจัยด้านพลังงาน
ทดแทน ซ่ึงเป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานโดยเน้นด้าน 
- ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางข้น จากมูลสัตว์ ขยะมูลฝอย และพืช
พลังงาน ตลอดถึงการทําความสะอาดก๊าซชีวภาพ  
-ไบโอดีเซล ระบบควบคุมและผลิตเมทิลเอสเตอร์แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องที่ได้รับการ
ยอมรับแพร่หลาย   ตลอดถึงการทดสอบการใช้น้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาล์มชนดิต่างๆ 
ในเครื่องยนต์ 
-เทคโนโลยีอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้ง
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิคพลังงานความร้อนร่วมหลายแหล่งพลังงาน เช่น 
พลังงานแสงอาทติย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 
ท้ังนี้ในการวิจัยดังกล่าวจะครอบคลุมท้ังการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน 

วศ.6.5-3 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

สถานวิจัยได้สร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรและถ่ายทอดผลการวิจัยด้านพลังงาน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชน และสังคม 

วศ.6.5-4 



 รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-11 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

วศ.6.5-5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

วศ.6.5-1 ทิศทางการวิจัยคณะฯ และทิศทางการวิจัยภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.5-2 เป้าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงานของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  
วศ.6.5-3 การดําเนินการที่สามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะฯ 
วศ.6.5-4 การเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและพัฒนาในเชิงพาณิชย์  
วศ.6.5-5 รางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต 



 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/6-12 

การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 6 
จดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 

คณะฯได้กําหนดให้มีมาตรการที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาควิชา/หน่วยกิจการนักศึกษาจัด
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้มีการกําหนดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมที่ดีให้กันนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามัจิตสํานึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการเสียสละ  

หนึ่งในพันธกิจของคณะฯ คือการพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ไม่เพียงเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อตนเองและสังคม ซ่ึงจากผลประเมินของนายจ้างมีความพึงพอใจด้านนี้สูงถึง 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในระดับประเทศควรมีโครงการหรือกิจกรรมสําหรับการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากร ให้ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรรับในระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม  และให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมให้มาก 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

ไม่ม ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/7-1 

 

องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 80 100 
 

หมายเหตุ น้ําหนัก : ร้อยละ 3 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

 
ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

502 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 939 
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ฯ 53.46 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

80 55.30 2.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

70 53.46 2.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (890-101 FUNDA ENG LISTEN & SPEAK และ 890-102 
FUNDA ENG READING & WRITING) มีท้ังสิ้น 939 คน สอบผ่านระดับ C ขึ้นไป 502 คน คิดเป็นร้อยละ 53.46 ได้เกณฑ์อยู่
ในระดับ 2 ซ่ึงใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2556  
 อย่างไรก็ตามพบว่า ถ้าพิจารณาผลการสอบของนักศึกษารหัส 57 เท่านั้น พบว่าได้ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 550 คน สอบผ่านระดับ C ขึ้นไป 440 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 ซ่ึงถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ต้ังไว้  
 
รายการหลักฐาน 

วศ.7.1 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 
หมายเหตุ /ข้อสังเกต 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 รหัส 57 เป็นรุ่นแรกที่มีการนําโปรแกรมภาษาอังกฤษ Tell Me More เข้ามาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 



รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/7-2 

การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 7 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศาสตร์ด้านวิศวกรรมได้พัฒนามาจากประเทศตะวันตก จึงทําให้มีตํารา หนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู้ เป็น
ภาษาอังกฤษทุกวิชาและหลากหลาย  มีนักศึกษาจากต่างประเทศมาศึกษาในระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทําวิจัยจากต่างประเทศ  ดังนั้น จึงควรสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
สอนหรือใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน ร่วมกับการสร้างบรรยากาศภายนอกห้องเรียน (ในคณะฯ) ให้นักศึกษา
เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้นั้น ต้องเกิดจากความต้องการหรือสนใจของนักศึกษาเอง และต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะฯ จึงมีแผนในการสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน (ในคณะฯ) ท่ีกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้ 

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
2. เพิ่มสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้ว 
1. จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 1 ทุกคน ด้วยโปรแกรม Tell 

Me More 
2. ได้มีการเน้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษอังกฤษผ่านทางวิชา Introduction to Engineering โดยใช้

คะแนนสอบจากโปแกรม Tell Me More เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล และ ให้นักศึกษาได้นําเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบัน และให้ข้อมลู 

3. ดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือการจัดให้มีการ
ใช้หนังสือภาษาอังกฤษ (Textbook) ประกอบการสอนในรายวิชาของแต่ละสาขา ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 1 
รายวิชา 

4. จัดทําแผนพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสําหรับนักศึกษาตลอด 4 ปี 
5. ฟื้นชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น และมีส่วนช่วยในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ

เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
การให้นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนสอบ Placement test ด้วยโปรแกรม Tell Me More ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดภาคการศึกษา และ ให้ทุกคนสอบ Progress test ภายในสิ้นปี โดยคะแนนสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 200-101 
Introduction to Engineering ซ่ึงส่งผลให้จํานวนนักศึกษาท่ีใช้โปรแกรม Tell Me More สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 อย่าง
เห็นได้ชัด และ มากกว่าร้อยละ 70 มีคะแนน Progress test สูงขึ้นกว่า Placement test 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพฒันามหาวิทยาลัย 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-1 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนางมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 
จํานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกจิกรรมกับนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีจดัใน           
ประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการรว่ม) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 

1. จํานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ (นับตามปีการศึกษา) ไม่ว่าจะไปเรียนตามหลักสูตร/โครงการ
อ่ืนๆ โดยใหม้ีการทําหนงัสือขออนุมัตไิปต่างประเทศ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (นับตามปีการศึกษา) สามารถนับไดทุ้กกรณี ไม่ว่า
นักศึกษาจะเป็นผู้จัด หรือนักศึกษาเข้าร่วม 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลการคํานวณ 
 ตัวตัง้ 157 
 ตัวหาร 4,612 
 ผลลัพธ์ 3.40 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1 5.93 4.94- 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

1 3.40 2.13 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปต่างประเทศ ฝึกงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
ต่างชาติที่จัดในประเทศไทย ทั้งส้ิน 157 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 4,612 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 
 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-2 

รายการหลกัฐาน 
วศ.8.1-1 ตารางสรุปการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาตทิีจั่ดในประเทศไทย ของ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.1-2 ข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย ของ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.1-3 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกงานต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2557  

 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-3 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับความสําเรจ็ในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย (ระดับปริญญาตรี เฉพาะช้ันปีท่ี 1) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนนักศึกษาทีม่ารายงานตัวในปีการศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
2. การนับจํานวนนกัศึกษาที่กําหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยใหน้ับตามปีการศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 

 
 
ผลการคํานวณ 
 ตัวตัง้ 792 
 ตัวหาร 779 
 ผลลัพธ์ 99.75 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

95 102.64 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

95 101.67 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2557 ผลการดําเนินงานร้อยละ 101.67 ซึ่งเกินจํานวนรับ
นักศึกษาตามแผนที่กําหนด   คณะฯ มีการปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้เป็นเชิงรุกและเป็นระบบมากขึ้น มี
การไป  Road Show ตามโรงเรียนมัธยมใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ หากคิดเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ คณะฯ
สามารถรับนักเรียนได้จํานวนใกล้เคียงกับเป้าหมาย คือ 644 คน จากแผนการรับ 659 คน คิดเป็นร้อยละ 97.7 โดยกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 
2556 วิเคราะห์จํานวนสละสิทธิ์และหาเหตุผล และ วิเคราะห์ผลการเรียน ของนักศึกษาที่รับเข้าจากแต่ละโครงการและแต่ละ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการปรับจํานวน
รับแต่ละโครงการเพื่อให้ได้จํานวนนักเรียนตามเป้าหมาย และ มีการเดินทางไปให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยยังโรงเรียนต่างๆ ซ่ึง



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-4 

เป็นผลให้สามารถรับนักเรียนได้ใกล้เคียงเป้าหรือเกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี และเพื่อทบทวนวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้นักเรียนที่มีศักยภาพที่จะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้จบภายใน 4 ปี โดย
นําข้อมูลผลการเรียนย้อนหลังของนักเรียนจากโครงการต่างๆ มาพิจารณา และ ระบุโรงเรียนเป้าหมายที่จะไปประชาสัมพันธ์
โครงการรับต่างๆ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้นักเรียนตามจํานวน 

 
รายการหลกัฐาน 

วศ.8.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาไดต้ามเป้าหมาย (ร้อยละ) 
 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-5 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนางมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบณัฑติศกึษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 9 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดบับัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
2. การนับจํานวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลการคํานวณ 

ตัวตัง้ 19 
ตัวหาร 793 
ผลลัพธ์ 2.40 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 2.07 1.30 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2 2.40 1.33 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีนักศึกษาชาวต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 19 คน จากนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 793  คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย  
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.8.3-1 ตารางสรุปนักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาทั้งหมดระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.3-2 รายชื่อนักศึกษาชาวต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-6 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนางมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 สัดส่วนจํานวนหลักสตูรนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑติศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
2. การนับจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทัง้หมด โดยให้นบัตามปีการศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ (คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
ผลการคํานวณ 
 ตั้วตัง้ 0 
 ตัวหาร 0 
 ผลลัพธ์ 0.00 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0 0.00 0.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

0 0.00 0.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะฯยังไม่มีหลักสูตรนานาชาติ โดยมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกในปีการศึกษา 
2559 
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.8.4 ตารางสรุปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-7 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนางมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 จํานวนอาจารยช์าวต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ชาวต่างประเทศต้องมาทาํการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา 
2. ให้นับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (โดยยึดตามการถอืสัญชาติของอาจารย์ที่ระบุไว้ใน Passport) 
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทํางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาช่วยทําการสอน 

จะสามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาํการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือ
สอน 1 รายวิชา 

4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทาํงานและสังกัดมหาวทิยาลัยในประเทศไทย มาช่วยทํา
การสอน จะสามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทําการสอนอย่างน้อย 1 
เทอม หรือ สอน 1 รายวิชา 

5. การนับจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ และจํานวนอาจารย์ทั้งหมด โดยให้นับตามปี
การศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการคํานวณ 

 
 
ผลการคํานวณ 
 ตัวตัง้ 3 
 ตัวหาร 174.50 
 ผลลัพธ์ 1.72 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1.6 1.70 0.85 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

1.60 1.72 0.86 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-8 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศเพียง 3 คน ประจําที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 คน และวิทยาเขต

ภูเก็ต 1 คน เป็นไปตามตามเป้าหมาย แต่ยังห่างจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้มาก 
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.8.5 รายชื่ออาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 
 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-9 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนางมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6 จํานวน Visiting Professor 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

ระดับคณะ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวน 1 ท่าน จํานวน 2 ท่าน จํานวน 3 ท่าน จํานวน 4 ท่าน จํานวน 5 ท่านขึ้นไป 

ระดับมหาวิทยาลัย 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ จํานวน 30 ท่าน = 5 คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ใหท้ําการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน (นับตามปีการศึกษา) 
เช่น สัมมนา บรรยาย ฯลฯ ไม่ทําการนับกรณีที่เชิญมาเพื่อเย่ียมชม/ดงูาน 

2. กรณี Visiting Professor มาหลายคร้ัง สามารถนับซํ้าได้ (นับไดท้ั้งจํานวนคนและจํานวน
ครั้ง) ให้นับตามจํานวนครั้งของการมา เช่น 2 คน มา 2 ครั้ง นับ 4 โดยใหค้ณะรายงานข้อมูล 
จํานวนคน/จํานวนครั้ง 

3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทํางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาจัดกิจกรรมทาง
วิชาการร่วมกับ ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้ 

4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทาํงานและสังกัดมหาวทิยาลัยในประเทศไทย มาจัด
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได ้

5. นับเฉพาะที่มตีําแหน่งทางวิชาการที่เป็น full Professor หรือ Emeritus  Professor 
6. นับทั้ง Visiting Professor ที่มาทํางานใน ม.อ. และ Professor ของ ม.อ. ที่ได้รับเชิญเป็น 

Visiting  Professor ในต่างประเทศ  
7. หลักฐานต้องมีเปน็จดหมายเชิญเป็น Visiting  Professor เป็นทางการ 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ปีการศึกษา 2555 - 2557  กรอบเวลาของขอ้มูล: 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 57, 1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58

ระยะเวลา(วนัท)ี

ตงัแต่ ถึง

2557 Prof. Branislav A. Borovac, ศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยั Novi Sad เซอร์เบีย สอนวชิา 219-461 ภาควชิา

วศิวกรรมเครืองกล

5 ส.ค. 2557 26 ก.ย. 2557

2557 Prof. Chua Tat-Seng ศาสตราจารย์ Nanyang University สิงคโปร์ ประชุมหารือและเสวนาร่วมกนั เพือหาแนว

ทางการทาํวจิยัร่วมกนั

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 10 เม.ย. 2558 10 เม.ย. 2558

2557 Prof. Dr. Yukio Yamamoto ศาสตราจารย์ Fukui National College of Tecnology ญีปุ่น ร่วมหารือทางดา้นวชิาการ พร้อมร่วมเสวนา

แลกเปลียนความรู้ดา้นปะการับชายฝัง และ

หารือเรืองนกัศึกษาแลกเปลียน

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 10 ก.ย. 2557 10 ก.ย. 2557

2557 Prof. Dr. Nasrudin Rahim ศาสตราจารย์ ผูแ้ทนจาก UMPEDAC มาเลเซีย ประชุมหารือทางวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1 เม.ย. 2558 1 เม.ย. 2558

2557 Prof. Dr. Mohammad 

Khasawneh

ศาสตราจารย์ Binghamton University มาเลเซีย ประชุมหารือพร้อมเสาวนาและบรรยายงานวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 29 เม.ย. 2558 29 เม.ย. 2558

2557 Prof. Dr. Timothy Singler ศาสตราจารย์ Binghamton University มาเลเซีย ประชุมหารือพร้อมเสาวนาและบรรยายงานวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 29 เม.ย. 2558 29 เม.ย. 2558

รวมจํานวน Visiting Professor ในปี 2557 6 คน/จํานวน 6  ครัง
ขอ้มูล ณ วนัที 4 ส.ค. 58 วนัทีรายงานขอ้มูล : 29 กนัยายน 2558

รายละเอยีดกจิกรรมทางวชิาการ สถานทจีดักจิกรรม

ปีก
าร
ศึก

ษา

ตาํแหน่งวชิาการชือ-สกลุ Visiting Professor สถาบันทสัีงกดั ประเทศ

 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1 3 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

1 6 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี Visiting Professor  จํานวน 6 ท่าน   
 

รายการหลกัฐาน 
วศ.8.6-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1678 เปล่ียนแปลงคําส่ังจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
วศ.8.6-2 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปีงบประมาณ 2557  
วศ.8.6-3 หนังสือเชิญเป็น Visiting Professor 

 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-11 

 
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามแผนพัฒนางมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7 จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนโครงการวิจัยที่ทํารว่มกับตา่งประเทศ โดยให้นับตามปีงบประมาณ 
2. ตัวหารของตัวบ่งชี้ คือ จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง โดยนับตามปี

การศึกษา 
เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลการคํานวณ 

ตัวตัง้ 0 
ตัวหาร 157.50 
ผลลัพธ์ 0 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0.50 3.76 3.76 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

0.50 0 0.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2557  คณะฯ ไม่มีโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับต่างประเทศ โครงการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือ
กับนักวิจัยภายในประเทศ    
 
รายการหลกัฐาน 
 - 
หมายเหตุ /ข้อสงัเกต 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 6/8-12 

การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 8 
จดุแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 

- 
 
จดุท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ  ซ่ึงจะสามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลา
และงบประมาณในการดําเนินการ โดยคาดว่าคณะฯ จะสามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติได้ ในปีการศึกษา 2559 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าเดิม โดยพยายามที่จะให้มีนักศึกษาต่างชาติมากขึ้นเน้นกลุ่ม
ลูกค้าประเทศอาเซียน  

3. การทํา MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีการแลกเปล่ียนนักศึกษา หรือการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 ไม่ม ี
 



ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 6 3.30 4.50 0.95 3.31 พอใช้

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 2 - 4.00 - 4.00 ดี

รวม 5 องค์ประกอบ 13 3.72 4.57 2.97 4.06 ดี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก พอใช้ ดี

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

............................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 7-1

ผลการประเมน

6 5 - - 4.86 4.86 ดีมาก

7 1 2.00 - - 2.00 ต้องปรับปรุง
8 7 2.05 - - 2.05 ต้องปรับปรุง

รวม 8 องค์ประกอบ
26

2.60 4.57 4.32 3.34 พอใช้

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

............................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 7-1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคาํนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
 

(SAR-8)  



ตารางคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.31

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินหลักสูตร 30.25 0.95 0.95 0.95 พอใช้

หลักสูตรทั้งหมด 32
1.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก
112.50 64.47 4.03 4.03

 (5คะแนน = ร้อยละ80 ขึ้นไป ) อาจารย์ประจําคณะ
ทั้งหมด

174.50

1.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

104 59.60 3.72 3.72

 (5คะแนน = ร้อยละ80 ขึ้นไป)  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55

 - รองศาสตราจารย์ 48
 - ศาสตราจารย์ 1
อาจารย์ประจําคณะ

ทั้งหมด
174.50

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

-15.74 2.13 2.13

 (5คะแนน = ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ10) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อปี

2,654.34

อาจารย์ประจําคณะที่
ปฏิบัติงานจริง

157.50

สัดส่วนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจําตามเกณฑ์

มาตรฐาน

20

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 1 5 4.00 4.00

ผลการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน คะแนน

(ระดับ)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
จํานวน
ข้อที่ได้

คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

..........................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

ผลการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน คะแนน

(ระดับ)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
จํานวน
ข้อที่ได้

คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00
ดีมาก

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

7.84 5.00

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344,980.85      7.84 5.00
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนเงินวิจัย 54,334,484.52  

อาจารย์ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง

157.50

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย

5.21 5.00

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 109.00 62.46 5.21 5.00
 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.20 24 4.8

ค่าน้ําหนัก 0.40 32 12.8
ค่าน้ําหนัก 0.60 11 6.60
ค่าน้ําหนัก 0.80 11 8.80
ค่าน้ําหนัก 1.00 76 76

อาจารย์ประจําคณะ
ทั้งหมด

174.50

นักวิจัยทั้งหมด 0
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00
ดีมาก

..........................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

ผลการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน คะแนน

(ระดับ)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
จํานวน
ข้อที่ได้

คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

1 1 1 1 1 1 1 7 5.00 5.00

ดี

5.2 ระบบกํากับประกันคุณภาพหลักสูตร 1 1 1 1 4 3.00 3.00
4.06
ดี

องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 4.86

6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)

1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดีมาก

6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
(ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม)

ผลรวมคะแนนประเมิน
บัณฑิต

977 4.30 4.30 4.30

บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมด

227

6.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (มหาวิทยาลัย
วิจัย)

1 1 1 1 1 5 5 5.00

6.4 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย
เสริมสร้างสุขภาพ)

1 1 1 1 4 5 5.00

6.5 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน(การจัดการ
ทรัพยากรที่ยั่งยืน)

1 1 1 1 1 5 5 5.00

4.29

ดี

องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 2.00

7.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นศ.สอบผ่านเกณฑ์ 502 53.46 2.00 2.00 ต้องปรับปรุง

 (5คะแนน = ร้อยละ 100) นศ.เข้าสอบทั้งหมด 939

ค่าเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ

..........................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

ผลการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน คะแนน

(ระดับ)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
จํานวน
ข้อที่ได้

คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2.05

นักศึกษา ม.อ.ไป
ต่างประเทศหรือเข้าร่วม

กิจกรรม

157 3.40 2.13 2.13 ต้องปรับปรุง

นักศึกษาทั้งหมด 4,612

8.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมาย

นักศึกษาที่มารายงานตัว 792 101.67 5.65 5.00

นักศึกษาที่กําหนดไว้ในแผน 779

8.3 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา

จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา

19 2.40 1.33 1.33

จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด

793

8.4 สัดส่วนจํานวนหลักสูตรนานาชาติ 0.00 0.00

สําหรับคณะที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ระดับป.
ตรี

0.00 0.00 0.00

หลักสูตรระดับป.ตรีทั้งหมด

สําหรับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

0 0.00 0.00 0.00

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด

20

8.5 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 1.72 0.86 0.86

อาจารย์ทั้งหมด 174.50

8.6 จํานวน Visiting Professor Visiting Professor 6.00 6.00 5.00 5.00

8.7 จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับ
ต่างประเทศ

0.00 0.00 0.00

จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริง

157.50

3.34
พอใช้

8.1 จํานวนนักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศ
ไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม)

ค่าเฉลี่ย 8 องค์ประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน

..........................................................................................................................................
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แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.15

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 2.68 0.67 0.67 0.67 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 4
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 15 55.56 3.47 3.47
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 27
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 17 62.96 3.94 3.94

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9
 - รองศาสตราจารย์ 8
 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 27
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 102 88.70 4.43 4.43

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 115

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11 64.71 3.24 3.24

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

17

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

9 4.07 0.20 0.20

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 221

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

7 3.17 0.16 0.16

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 221

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

12 21.82 1.09 1.09

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 55
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.11

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 112,344.54   2.55 2.55 พอใช้

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 2,696,269.00   
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 24

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 5.8 21.48 1.79 1.79
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 1 0.8
ค่าน้ําหนัก 1.00 5 5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 27
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0
จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 20.00 83.33 13.89 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 24.00

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.72

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 20.00

83.33 4.17 4.17 ดีมาก

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 24.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

35.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 24.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 11.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

35.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 24.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 11.00

2.91
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
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แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.73

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 8.69 2.17 2.17 2.17 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 4
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 19 67.86 4.24 4.24
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 28
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 15 53.57 3.35 3.35

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4
 - รองศาสตราจารย์ 11
 - ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 28
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 8 26.67 1.33 1.33

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 30

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

4 25.00 1.25 1.25

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

16

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

6 5.13 0.26 0.26

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 117

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

12 10.26 0.51 0.51

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 117

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

15 14.71 0.74 0.74

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 102
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.78

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 616,457.60   14.01 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 15,411,440.00   
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 14.6 52.14 4.35 4.35
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 1 0.6
ค่าน้ําหนัก 0.80 0
ค่าน้ําหนัก 1.00 14 14

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 28
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0
จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 19.00 76.00 12.67 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25.00

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

2.81

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 4.00

16.00 0.80 0.80 พอใช้

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 25.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

29.00

72.50 3.63 3.63

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 25.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 15.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

32.00

80.00 4.00 4.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 25.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 15.00

2.62
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
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แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.61

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 5.47 0.91 0.91 0.91 พอใช้

หลักสูตรทั้งหมด 6
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 21.50 84.31 5.27 5.00
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 25.50
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 18 70.59 4.41 4.41

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9
 - รองศาสตราจารย์ 8
 - ศาสตราจารย์ 1

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 25.50
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 16 29.09 1.45 1.45

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 55

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

17 80.95 4.05 4.05

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

21

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

0 0.00 0.00 0.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 97

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

76 78.35 3.92 3.92

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 97

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

17 23.29 1.16 1.16

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 73
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 572,788.90  13.02 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 14,606,117.00   
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25.50

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 25.6 100.39 8.37 5.00
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 14 2.8

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 2 0.8
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 0
ค่าน้ําหนัก 1.00 22 22

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 25.50
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0
จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 19.00 74.51 12.42 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25.50

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.24

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 24.00

94.12 4.71 4.71 ดี

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 25.50

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

30.00

80.00 4.00 4.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 25.50
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 12.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

30.00

80.00 4.00 4.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 25.50
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 12.00

3.47
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
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แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.39

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 0 0.00 0.00 0.00 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 6
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 42.86 2.68 2.68
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 21
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 16 76.19 4.76 4.76

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11
 - รองศาสตราจารย์ 5
 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 21
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 31 64.58 3.23 3.23

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 48

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11 100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

1 1.02 0.05 0.05

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 98

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

52 53.06 2.65 2.65

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 98

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

10 14.29 0.71 0.71

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 70
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.79

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 30,185.75  0.69 0.69 พอใช้

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 482,972.00
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 16

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 6.8 32.38 2.70 2.70
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 1 0.8
ค่าน้ําหนัก 1.00 6 6

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 21
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0
จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 12.00 75.00 12.50 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 16.00

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.79

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 14.00

87.50 4.38 4.38 ดีมาก

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 16.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

33.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 16.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 17.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

33.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 16.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 17.00

2.99
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  8/2-16



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.83

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 7.23 2.41 2.41 2.41 ดี

หลักสูตรทั้งหมด 3
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 14 100.00 6.25 6.25
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 14
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 12 85.71 5.36 5.00

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5
 - รองศาสตราจารย์ 7
 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 14
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 6 20.00 1.00 1.00

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 30

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

13 92.86 4.64 4.64

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

14

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

56 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 56

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

56 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 56

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

11 26.83 1.34 1.34

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 41
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 629,726.43  14.31 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 8,816,170
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 12.4 88.57 7.38 5.00
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 3 2.4
ค่าน้ําหนัก 1.00 10 10

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 14
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0
จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 14.00 100.00 16.67 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14.00

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

3.66

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 5.00

35.71 1.79 1.79 ดี

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 14.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

21.00

84.00 4.20 4.20

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 14.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 11.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

25.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 14.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 11.00

4.05
ดี

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
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แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.43

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 0 0.00 0.00 0.00 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 5
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 10 66.67 4.17 4.17
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 15
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 9 60.00 3.75 3.75

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4
 - รองศาสตราจารย์ 5
 - ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 15
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 11 21.57 1.08 1.08

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 51

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

9 100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

9

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  8/2-21



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

0 0.00 0.00 0.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 62

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

62 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 62

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

4 9.30 0.47 0.47

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 43
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 240,334.93  5.46 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 3,364,689.00   
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14.00

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 24.20 161.33 13.44 5.00
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 9 5.4
ค่าน้ําหนัก 0.80 6 4.8
ค่าน้ําหนัก 1.00 14 14

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 15
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0
จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 9.00 64.29 10.71 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14.00

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

3.44

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 7.00

50.00 2.50 2.50 พอใช้

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 14.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

19.50

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 14.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 5.50

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  8/2-23



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

11.00

56.41 2.82 2.82

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 14.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 5.50

3.20
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  8/2-24



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.63

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 6.17 2.06 2.06 2.06 ดี

หลักสูตรทั้งหมด 3
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22 52.38 3.27 3.27
อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 42
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 16 38.10 2.38 2.38

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12
 - รองศาสตราจารย์ 4
 - ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 42
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 259 107.92 5.40 5.40

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 240

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

18 81.82 4.09 4.09

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

22

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  8/2-25



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน
ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

132 94.29 4.71 4.71

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 140

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

36 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 36

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

23 41.82 2.09 2.09

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 55
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.70

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 242,076.41   5.50 5.00 ดี

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 8,956,827.00   
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 37

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
** ใช้ข้อมล PSU ENGLISH TEST จากกองบริการ

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมง
ในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอน
เฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชา
ทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 5.6 13.33 1.11 1.11
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 1 0.6
ค่าน้ําหนัก 0.80 0
ค่าน้ําหนัก 1.00 5 5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 42
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด

จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 36.00 97.30 16.22 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 37.00

องค์ประกอบที ่3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ 37.00

100.00 5.00 5.00 ดีมาก

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 37.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

57.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 37.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 20.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

...................................................................................................................................
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์

ผลการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

57.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 37.00
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 20.00

3.94
ดี

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 
กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

...................................................................................................................................
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แผน-ผลการดําเนนิงานของปีการศกึษา 2557-2561 
 

(KPIs) 



คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 2 2 2 2 2
ผล 0.95
แผน 60 60 60 60 60
ผล 64.47
แผน 70 70 70 70 70
ผล 59.60

แผน 5 5 5 5 5
ผล 2.13
แผน 5 5 5 5 5
ผล 6
แผน 4 4 4 4 4
ผล 5

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 5 5 5 5 5
ผล 6

แผน-ผลการดําเนินงานของปีการศึกษา 2557-2561 (KPIs) ระดับคณะ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คะแนน

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
คะแนน

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ข้อ

..........................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
ปีการศึกษา

แผน 220,000.00  220,000.00  220,000.00  220,000.00  220,000.00  
ผล 344,980.85  
แผน 60 60 60 60 60
ผล 62.46

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

แผน 5 5 5 5 5
ผล 6

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 3 3 3 3 3
ผล 6

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

แผน 5 5 5 5 5
ผล 7
แผน 5 5 5 5 5
ผล 4

องค์ประกอบที่ 6  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม

แผน 5 5 5 5 5
ผล 5

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สัดส่วน

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ร้อยละ

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ข้อ

4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์  ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ข้อ

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อ

6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ข้อ

..........................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
ปีการศึกษา

แผน 4 4 4 4 4
ผล 4.30

แผน 4 4 4 4 4
ผล 5
แผน 4 4 4 4 4
ผล 4
แผน 5 5 5 5 5
ผล 5

องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ สํานักงาน ก.พ.ร (รายงานผลแต่ไม่คิดคะแนนรวม)

แผน 70 70 70 70 70
ผล 53.46

องค์ประกอบที่ 8  ตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (รายงานผล
แต่ไม่คิดคะแนนรวม)

แผน 1 1 1 1 1
ผล 3.40
แผน 95 95 95 95 95
ผล 101.67
แผน 2 3 3 3 3
ผล 2.40

6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
คะแนน

6.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน ข้อ

6.4  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน ประเด็นที่ 1 ภายใน 
สถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ)

ข้อ

6.5  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน ประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

ข้อ

7.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ

8.1 จํานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
ต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย   (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม)

ร้อยละ

8.2  ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย (ระดับปริญญาตรี 
เฉพาะชั้นปีที่ 1)

ร้อยละ

8.3  สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ร้อยละ

..........................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
ปีการศึกษา

แผน 0 0 1 1 1
ผล 0.00
แผน 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
ผล 1.72
แผน 1 1 1 1 1
ผล 6.00
แผน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ผล 0.00

8.7    จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
ร้อยละ

8.4 สัดส่วนจํานวนหลักสูตรนานาชาติ
ร้อยละ

8.5  จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ร้อยละ

8.6   จํานวน Visiting Professor
จํานวน

..........................................................................................................................................
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ชื่อภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 2 2 2 2 2
ผล 0.67
แผน 50 50 50 50 50
ผล 55.56
แผน 50 60 60 60 60
ผล 62.96
แผน 40 40 40 40 40
ผล 88.70
แผน 60 60 60 60 60
ผล 64.71
แผน 5 5 5 5 5
ผล 4.07

1.5 ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม)
 ต่อจํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

...................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 30 30 30 30 30
ผล 3.17
แผน 50 50 50 50 50
ผล 21.82

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 120,000     120,000    120,000    120,000    120,000    
ผล 112,344.54 
แผน 10 10 10 10 10
ผล 83.33
แผน 60 60 60 60 60
ผล 83.33

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 10 10 10 10 10
ผล 83.33
แผน 40 40 40 40 40
ผล 100.00
แผน 80 80 80 80 80
ผล 100.00

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

...................................................................................................................................
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ชื่อภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 2 2 2 3 3
ผล 2.17
แผน 45 50 50 50 50
ผล 67.86
แผน 25 25 30 30 30
ผล 53.57
แผน 25 30 30 40 40
ผล 26.67
แผน 10 10 10 15 20
ผล 25.00
แผน 4 4 5 10 15
ผล 5.13

1.5 ร้อยละของอาจารย์ทีท่ําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ
จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

...............................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-3



แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 10 10 10 15 15
ผล 10.26
แผน 10 10 10 20 30
ผล 14.71

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 200,000     200,000    300,000    350,000    350,000    
ผล 616,457.60 
แผน 10 10 10 10 10
ผล 52.14
แผน 50 50 50 60 70
ผล 76.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 7 7 7 7 10
ผล 16.00
แผน 70 70 70 70 70
ผล 72.50
แผน 80 80 80 80 80
ผล 80.00

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

...............................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-4



ชื่อภาควิชา วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 1.9 1.9 2 2 2.1
ผล 0.91
แผน 80 80 80 80 80
ผล 84.31
แผน 60 70 70 80 80
ผล 70.59
แผน 20 25 30 30 30
ผล 29.09
แผน 75 75 80 80 80
ผล 80.95
แผน 10 10 20 20 20
ผล 0.00

1.5 ร้อยละของอาจารย์ทีท่าํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทงัหลกัและร่วม) ต่อ

จาํนวนอาจารยท์ีมีคุณสมบตัิเป็นอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

...............................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-5



แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 70 70 80 80 80
ผล 78.35
แผน 10 10 10 20 20
ผล 23.29

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 220,000     220,000    250,000    250,000    250,000    
ผล 572,788.90 
แผน 50 60 60 60 60
ผล 100.39
แผน 65 70 70 75 75
ผล 74.51

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 80 80 80 80 80
ผล 94.12
แผน 80 80 80 80 80
ผล 80.00
แผน 80 80 80 80 80
ผล 80.00

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในภาควชิา/สาขาวชิาทีมีส่วนร่วมในการทาํนุ

บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
ร้อยละ

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์(ตวับ่งชีที 2.2 ระดบัคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (ตวับ่งชีที 2.3ระดบัคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

...............................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-6



ชื่อภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 4 4 4 4 4
ผล 0.00
แผน 40 50 60 60 60
ผล 42.86
แผน 75 75 80 80 80
ผล 76.19
แผน 75 75 75 75 75
ผล 64.58
แผน 90 90 90 90 90
ผล 100.00
แผน 50 55 60 70 70
ผล 1.02

1.5 ร้อยละของอาจารย์ทีท่าํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทงัหลกัและร่วม) ต่อ

จาํนวนอาจารยท์ีมีคุณสมบตัิเป็นอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-7



แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 80 80 80 80 80
ผล 53.06
แผน 50 60 70 80 80
ผล 14.29

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 220000:1 220000:1 220000:1 220000:1 220000:1
ผล 30,185.75  
แผน 50 60 60 60 60
ผล 32.38
แผน 30 30 30 30 30
ผล 75.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 50 50 50 50 50
ผล 87.50
แผน 100 100 100 100 100
ผล 100.00
แผน 100 100 100 100 100
ผล 100.00

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในภาควชิา/สาขาวชิาทีมีส่วนร่วมในการทาํนุ

บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
ร้อยละ

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์(ตวับ่งชีที 2.2 ระดบัคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (ตวับ่งชีที 2.3ระดบัคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-8



ชือภาควชิา วศิวกรรมเคมี

คณะวศิวกรรมศาสตร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 2 2 2 3 3
ผล 2.41
แผน 100 100 100 100 100
ผล 100.00
แผน 80 85 85 90 90
ผล 85.71
แผน 20 25 25 25 30
ผล 20.00
แผน 85 90 90 90 95
ผล 92.86
แผน 40 50 60 70 80
ผล 100.00

1.5 ร้อยละของอาจารย์ทีท่าํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทงัหลกัและร่วม) ต่อ

จาํนวนอาจารยท์ีมีคุณสมบตัิเป็นอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

...................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 80 85 90 90 90
ผล 100.00
แผน 30 35 40 45 50
ผล 26.83

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 250,000      250,000    250,000    250,000    250,000    
ผล 629,726.43 
แผน 60 60 60 60 60
ผล 88.57
แผน 90 90 90 90 90
ผล 100.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 25 25 30 30 35
ผล 35.71
แผน 80 80 80 80 80
ผล 84.00
แผน 60 60 60 60 60
ผล 100.00

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในภาควชิา/สาขาวชิาทีมีส่วนร่วมในการทาํนุ

บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
ร้อยละ

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์(ตวับ่งชีที 2.2 ระดบัคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (ตวับ่งชีที 2.3ระดบัคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

...................................................................................................................................
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557  9/2-10



ชื่อภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 3.5 3.5 4 4 4.5
ผล 0.00
แผน 65 65 70 70 75
ผล 66.67

50 50 55 55 60

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1 3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 3 ระดับ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

แผน 50 50 55 55 60
ผล 60.00
แผน 30 35 40 45 50
ผล 21.57
แผน 100 100 100 100 100
ผล 100.00
แผน 30 35 40 45 50
ผล 0.00

1.5 ร้อยละของอาจารย์ทีท่าํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทงัหลกัและร่วม) ต่อ

จาํนวนอาจารยท์ีมีคุณสมบตัิเป็นอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.3 อาจารยประจาภาควชา/สาขาวชาทดารงตาแหนงทางวชาการ (ตวบงชท 1.3 ระดบ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

...................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 50 55 60 65 70
ผล 100.00
แผน 30 40 50 50 60
ผล 9.30

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 250,000     250,000    250,000    250,000    250,000    
ผล 240,334.93 
แผน 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14
ผล 161.33

35 40 45 50 552 3 ร้อยละของอาจารย์ที่ A ti  วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์(ตวับ่งชีที 2.2 ระดบัคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (ตวับ่งชีที 2.3ระดบัคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

แผน 35 40 45 50 55
ผล 64.29

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 45 50 55 60 60
ผล 50.00
แผน 50 55 60 65 70
ผล 100.00
แผน 50 55 60 65 70
ผล 56.41

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 รอยละของอาจารยท Active วจย (นบเฉพาะอาจารยทปฏบตงานจรง ไมรวมนกวจย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในภาควชิา/สาขาวชิาทีมีส่วนร่วมในการทาํนุ

บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
ร้อยละ

...................................................................................................................................
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ชื่อภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 5 5 5 5 5
ผล 2.06
แผน 50 50 50 55 55
ผล 52.38
แผน 25 25 25 30 30
ผล 38.10
แผน 80 80 80 80 80
ผล 107.92
แผน 80 80 80 80 80
ผล 81.82
แผน 20 20 20 20 20
ผล 94.29

1.5 ร้อยละของอาจารย์ทีท่าํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทงัหลกัและร่วม) ต่อ

จาํนวนอาจารยท์ีมีคุณสมบตัิเป็นอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ร้อยละ

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชาที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา
 (นับจํานวนวิชาที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อจํานวนวิชาทั้งหมด)

ร้อยละ

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ)
ร้อยละ

1.3 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับ
คณะ) ร้อยละ

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ)
คะแนน

...................................................................................................................................
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แผน
ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

แผน 50 50 50 50 50
ผล 100.00
แผน 30 30 30 30 30
ผล 41.82

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

แผน 200k 200k 200k 300k 300k
ผล 242,076.41 
แผน 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ผล 13.33
แผน 50 50 50 50 50
ผล 97.30

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผน 10 10 10 10 10
ผล 100.00
แผน 10 10 10 10 10
ผล 100.00
แผน 10 10 10 10 10
ผล 100.00

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา กีฬา และอื่นๆ ร้อยละ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)
ร้อยละ

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ร้อยละ

3.2 ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในภาควชิา/สาขาวชิาทีมีส่วนร่วมในการทาํนุ

บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
ร้อยละ

1.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่กําหนด) ร้อยละ

2.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์(ตวับ่งชีที 2.2 ระดบัคณะ)
สัดส่วน

2.2  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (ตวับ่งชีที 2.3ระดบัคณะ)
ร้อยละ

1.7  ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning ร้อยละ

...................................................................................................................................
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ภาคผนวก 
 

 



 
คําสั่งคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่ ๐๙๙/๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
------------------------------------------ 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒   
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้  
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จํานงไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง กรรมการ 
๔. ดร.อุษา อินทรักษา กรรมการ 
๕. ดร.วันดี อุดมอักษร กรรมการ 
๖. นางสาวเจนวดี หิรัญรัตน ์ เลขานุการ 
๗. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ เลขานุการ 

 
ให้คณะบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีบทบาทหน้าที่ตามท่ีระบุในคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 
                 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 



รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 11-1

เอกสารอ้างอิง 
 

องค์ประกอบที่ 1 
วศ.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 

2557 
วศ.1.2 ข้อมูลอาจารย์ประจําทุกระดับ ช่วงปีการศึกษา 2555-2557 
วศ.1.4 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 

2557/ปีงบประมาณ 2557 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html)  

วศ.1.5-1(1) แจ้งการจัดโครงการปฐมนิเทศน์และเตรียมความพร้อมให้กรรมการวิชาการคณะฯทราบ  
วศ.1.5-1(2) facebook กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ., ห้องบริการนักศึกษา, บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 
วศ.1.5-1(3) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ประจําปี

การศึกษา 2558  
วศ.1.5-1(4) facebook หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ  https://www.facebook.com/tabian.eng 
วศ.1.5-2(1) เว็บไซด์การให้บริการข่าวสารแก่นักศึกษา  

https://www.facebook.com/groups/gear.dong.yang/ 
วศ.1.5-2(2) เว็บไซด์การให้บริการข่าวสารแก่นักศึกษาโดยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการผ่านช่อง facebook.com 

https://www.facebook.com/student.eng.psu?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 
วศ.1.5-2(3) เว็บไซต์หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ  http://www.academic.eng.psu.ac.th 
วศ.1.5-2(4) เว็บไซต์ฝึกงาน http://www.eng.psu.ac.th/menu-std/online/student_app.html 
วศ.1.5-3(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ประจําปีการศึกษา 2557 ท่ีดําเนินการโดยทั้งภาควิชา และ

คณะฯ 
วศ.1.5-3(2) โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปี 2558 ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

และทรัพยากร ครั้งที่ 4 (Science, Engineering and Resources) “SER 2015” วันที่ 25 เมษายน 
2558 

วศ.1.5-3(3) โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.5-3(4) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

“Prepare to be a Professional Engineer” พร้อมผลสรุปแผนการเตรียมความพร้อม 
วศ.1.5-4(1) สรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
วศ.1.5-4(2) จัดทําระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการในรูปแบบ online (ระหว่างการ

ดําเนินการ) 
วศ.1.5-4(3) สรุปการประเมินความพึงพอใจการดําเนินการประชุมนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และผู้ท่ีคาดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา เพื่อสําเร็จการศึกษา 
วศ.1.5-4(4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2556 (ตามแผนการศึกษา

ปี  2557 คณะดําเนินการส่งผลการศึกษาเมื่อ 14 สิงหาคม 2558) 
วศ.1.5-4(5) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 

1/2557 
วศ.1.5-5(1) การนําสรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆเข้าท่ีประชุมกรรมการวิชาการและ/หรือ กรรมการประจํา

คณะฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดครั้งถัดไป ตัวอย่าง การประชุมฝึกงาน 
วศ.1.5-5(2) ระบบสารสนเทศการฝึกงานคณะฯ 
วศ.1.5-6(1) เว็บไซด์การแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา 
วศ.1.5-6(2) เว็บไซด์ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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วศ.1.5-6(3) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
วศ.1.5-6(4) เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and 

Technology ICET 2015  https://icet2015.psu.ac.th/ 
วศ.1.6-1(1) แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557   
วศ.1.6-1(2) โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 

Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6–2(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(2) โครงการวันมหิดล ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(4) โครงการค่ายหล่อว์เกียร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(5) ตัวอย่างแบบประเมิน โครงการค่ายหล่อว์เกียร์  ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(6) โครงการวิศวะรวมสายใย น้อมใจรําลึกพระคุณครู 2557 
วศ.1.6-2(7) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
วศ.1.6-2(8) โครงการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 
วศ.1.6-2(9) โครงการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula 
วศ.1.6-2(10) โครงการแข่งขัน ACM-ICPC Asia Kuala Lumpur Programming Contest 2014 
วศ.1.6–5(1) มติการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจําเดือน พฤษภาคม 2558  

วาระที่ 1.5 ประเมินสรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯประจําปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 2 

วศ.2.1-1 ระบบสารสนเทศที่นํามาช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-2(1) ทิศทางการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชา 
วศ.2.1-2(2) เครือข่ายวิจัยคณะฯ  (สาขาความเป็นเลิศ  สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย)   
วศ.2.1-2(3) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 
วศ.2.1-2(4) การประเมิน /สรุปผลการประเมินของการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะฯ 
วศ.2.1-2(5) หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิจัย นวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-2(6) FAQs ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
วศ.2.1-2(7) K-Procedure ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
วศ.2.1-2(8) ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานทางวิชาการจากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
วศ.2.1-2(9) การสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบ PRPM ของ

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 
วศ.2.1-2(10) เว็บไซต์วิจัยของคณะฯ  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการวิจัย การ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการของคณะฯ ต่อสาธารณชน 
วศ.2.1-2(11) ระบบประเมินวิจัยออนไลน์ 
วศ.2.1-2(12) ระบบฐานข้อมูล KPIs ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-2(13) การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานวิจัยเด่นในรูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย และชิ้นงานนวัตกรรม 

ในงาน มอ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557 
วศ.2.1-2(14) คณะวิศวฯ ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  PEC-11   
วศ.2.1-2(15) คณะวิศวฯ ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICET- 2015  
วศ.2.1-3 การจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครบทุกมิติ ประจําปี 2557 
วศ.2.1-4(1) การสนับสนุนให้นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 
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วศ.2.1-5(1) การสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนพัฒนานักวิจัยใหม่สําหรับสายวิชาการ และประเภททุนวิจัยสถาบัน
สําหรับสายสนับสนุนของคณะฯ ประจําปี 2557 

วศ.2.1-5(2) กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยคณะวิศวฯ เรื่อง "รู้เขา รู้เรา ผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus" ประจําปี 
2557 

วศ.2.1-5(3) การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ ผ่านทาง
ระบบ E-mail  และหน้าเว็บไซต์วิจัยของคณะวิศวฯ 

วศ.2.1-5(4) การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.1-5(5) ขอแสดงความยินดีเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจําปี 2557 
วศ.2.1-6(1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
วศ.2.1-6(2) การนําผลงานที่ได้รับความคุ้มครองแล้วไปขยายผล 
วศ.2.1-6(3) ฐานข้อมูลผลงานที่ย่ืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (บาท) 
วศ.2.2-2 รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได้รับเงินอุดหนุน จากทุกแหล่งทุน 
วศ.2.2-3 ข้อมูลโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารย์ประจํา นักวิจัยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 
วศ.2.3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
วศ.2.3-2 ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) 
วศ.2.3-3 ข้อมูลตําราหรือหนังสือที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 

วศ.3.1-1(1) แบบสํารวจความต้องการในการอบรม ประจําปี 2558 
วศ.3.1-1(2) แผนการอบรมประจําปี 2558 
วศ.3.1-1(3) แผนงานบริการวชิาการแก่สังคมประจําปี 2558 
วศ.3.1-2(1) แผนติดตามการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
วศ.3.1-3(1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
วศ.3.1-4(1) รายละเอียดการประเมินความสําเร็จโครงการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผน (การบูรณาการ&การ

นําไปใช้ประโยชน์) 
วศ.3.1-4(2) แบบประเมินการนําความรู้ท่ีได้รับจากการบริการวิชาการนําไปใชป้ระโยชน์ 
วศ.3.1-5(1) หนังสือแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ/การนําไปใช้ประโยชน์ 
วศ.3.1-6(1) หนังสือแต่งตั้งคณะทํางานโครงการฯ 

องค์ประกอบที่ 4 

วศ.1.6-1(1) แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-1(2) โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 

Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.1.6-2(4) โครงการค่ายหล่อว์เกียร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-1(1) แผนปฎิบัติการประจําปี ธุรการและการประชุม ประจําปี 2558 
วศ.4.1-1(2) ประเมินผลแผนปฎิบัติการประจําปี ธุรการและการประชุม ประจําปี 2558 
วศ.4.1-2(1) ข้อมูลการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 มิ.ย. 57 - 31 ก.ค. 58 
วศ.4.1–3(1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2/2557 
วศ.4.1–4(1) มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557  วาระที่ 5.2 คัดเลือก

รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับคณะฯ  
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วศ.4.1–4(2) แจ้งผลการพิจารณาการประกวดผลงานโครงการของนักศึกษาท่ีดําเนินการในรายวิชา กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (Co-Curricular Activities) วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วศ.4.1-6(1) โครงการค่ายอมย้ิม เทอม 14 ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-6(2) โครงการค่าย “COE ทําดีเพื่อสังคม” ประจําปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 5 

วศ.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 
2557 

วศ.5.1-1(1) แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ปี พ.ศ. 2555-2559 
วศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558 
วศ.5.1-1(3) แผนกลยุทธ์เสนออธิการบดี 
วศ.5.1-1(4) รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 
วศ.5.1-1(5) รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.1-1(6) เอกสารการประชุมกรรมการคณะวาระการทบทวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
วศ.5.1-1(7) เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2557 
วศ.5.1-1(8) รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ประจําเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2558 
วศ.5.1-2(1) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตรตาม มคอ.2 
วศ.5.1-2(2) แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชา ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.1-2(3) แผนรายจ่ายงบลงทุนของสํานักงานเลขา ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.1-2(4) เอกสารประชุมทีมผู้บริหาร 
วศ.5.1-3(1) แผนการปรับปรุงพัฒนาและการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 
วศ.5.1-3(2) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558  
วศ.5.1-3(3) รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน) 
วศ.5.1-3(4) รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 (รอบ 12 เดือน) 
วศ.5.1-3(5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557 (รอบ 12 

เดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2557 
วศ.5.1-3(6) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
วศ.5.1-3(7) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ครั้งที่ 9/2557 
วศ.5.1-4(1) ศูนย์วิจัยพิบัติภัยทางธรรมชาติ 
วศ.5.1-4(2) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(3) ระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(4) ระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(5) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 063/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-4(6) แบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
วศ.5.1-4(7) คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ี 168/2556 เรื่อง มอบอํานาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-5(1) แผนการจัดการความรู้การผลิตบัณฑิต Active Learning ปีการศึกษา 2557 
วศ.5.1-5(2) แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย "การใช้งานระบบประเมินโครงการวิจัยออนไลน์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" 
วศ.5.1-5(3) เว็บไซด์การจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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วศ.5.1-5(4) แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการเตรียมสอบ TOEIC 
เพื่อการสมัครงาน” 

วศ.5.1-6(1) การทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559)  

วศ.5.1-6(2) แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ 
วศ.5.1-6(3) มาตรการติดตามความก้าวหน้าสายวิชาการ 
วศ.5.1-6(4) รายงานผลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
วศ.5.1-6(5) ระบบประเมินการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.5.1-6(6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
วศ.5.1-6(7) แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (แผนการทดแทนและพัฒนาคุณวุฒิ/ตําแหน่งทาง

วิชาการ) 
วศ.5.1-6(8) แผนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างประจํา 
วศ.5.1-6(9) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม 
วศ.5.1-6(10) มติคณะกรรมการประจําคณะฯ "การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเงินรายได้" 
วศ.5.1-6(11) การจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
วศ.5.1-6(12) การจัดกิจกรรมพบปะสนทนาน้ําชาบุคลากรสายวิชาการ 
วศ.5.1-6(13) แผนปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2558 
วศ.5.1-6(14) โครงการเวทีพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา 
วศ.5.1-6(15) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Online" สายวิชาการ 
วศ.5.1-6(16) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 
วศ.5.1-7(1) คู่ มื อการประกันคุณภาพการศึ กษาภาย ในสถานศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา  พ .ศ .  2557  

(พฤษภาคม 2558) 
วศ.5.1-7(2) คู่ มื อการจั ด ทํ ารายงานประจํ าปี การประ เมินคุณภาพ  มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  

ประจําปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2558) 
วศ.5.1-7(3) การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2557 
วศ.5.1-7(4) รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 
วศ.5.2-1(1) แผนการปรับปรุงหลักสูตร http://www.academic.eng.psu.ac.th/course 
วศ.5.2-1(2) สรุปผล มคอ. 2-6 ของทุกหลักสูตร 
วศ.5.2-1(3) ผลการประเมินผู้สอนการนําแจ้งกรรมการวิชาการคณะฯ และประกาศอาจารย์ผู้สอนดีเด่น  
วศ.5.2-1(4) ผลการประเมินรายวิชาภาคการศึกษาท่ี 1/2557  
วศ.5.2-1(5) ผลการประเมินรายวิชาภาคการศึกษาท่ี 2/2557  
วศ.5.2-2(1) ผลจากการประชุมกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องการปรับปรุง

หลักสูตร 
วศ.5.2-2(2) สรุปผลจากการประชุมกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่อง มคอ. 
วศ.5.2-3(1) การจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจําปีงบประมาณพ.ศ.2557 
วศ.5.2-3(2) แผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจําปีงบประมาณพ.ศ.2557 
วศ.5.2-4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการคณะ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 

องค์ประกอบที่ 6 

วศ.1.6-1(1) แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 



รายงานประจําปกีารประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 11-6

วศ.1.6-1(2) โครงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ”(Systematic 
Thinking) และการจัดสัมมนานักกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2557 

วศ.1.6-2(4) โครงการค่ายหล่อว์เกียร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-6(1) โครงการค่ายอมย้ิม เทอม 14 ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.4.1-6(2) โครงการค่าย “COE ทําดีเพื่อสังคม” ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558 
วศ.5.1-6(13) แผนปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2558 
วศ.6.1-3 ผลสํารวจความพึงพอใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบประเมินองค์กร   
วศ.6.1-4 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2557 
วศ.6.1-5 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติในโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ 
วศ.6.2 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใชบ้ัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2555 
วศ.6.3-1(1) แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.3-1(2) แผน/ผลปฏิบัติงานของหน่วยบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557 
วศ.6.3-1(3) ทิศทางการวิจัยคณะฯ และทิศทางการวิจัยภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.3-2 ระบบการสนับสนุนทุนวิจัย เครือข่ายวิจัย คลินิกเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ การนํา

ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น 
วศ.6.3-3 ผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557 
วศ.6.3-4 สรุปจํานวนผลงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์ ปี 2557  
วศ.6.3-5 นักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ปี 2557 
วศ.6.4-1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปี 2558 
วศ.6.4-1(2) รายงานผลการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2558 
วศ.6.4-1(3) แผนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 

2558 
วศ.6.4-2(1) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะพื้นบ้าน "โนราบิค" และสรุปแบบ

ประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 
วศ.6.4-2(2) ข้อมูลโครงการเยี่ยมไข้ 
วศ.6.4-2(3) ข้อมูลการสนับสนุน การจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจําปี 2557-

2558 
วศ.6.4-4 ระบบฐานข้อมูลรางวัลของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.5-1 ทิศทางการวิจัยคณะฯ และทิศทางการวิจัยภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.6.5-2 เป้าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงานของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  
วศ.6.5-3 การดําเนินการที่สามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะฯ 
วศ.6.5-4 การเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและพัฒนาในเชิงพาณิชย์  
วศ.6.5-5 รางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

องค์ประกอบที่ 7 

วศ.7.1 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 8 

วศ.8.1-1 ตารางสรุปการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติท่ีจัดในประเทศไทย 
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

วศ.8.1-2 ข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติท่ีจัดในประเทศไทย ของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

วศ.8.1-3 รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกไปฝึกงานต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) 
วศ.8.3-1 ตารางสรุปนักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาท้ังหมดระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.3-2 รายชื่อนักศึกษาชาวต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.4 ตารางสรุปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.5 รายชื่ออาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 
วศ.8.6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 1678 เปลี่ยนแปลงคําสัง่จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
วศ.8.6-2 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปีงบประมาณ 2557  
วศ.8.6-3 หนังสือเชิญเป็น Visiting Professor 
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