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บทสรุปผู้บริหาร 
 
หมวดที่ 1  การกํากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) 
 หลักสูตรฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ 5 คน แต่อาจารย์ประจําหลักสูตร มีช่ือซ้ํากันใน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท-และปริญญาเอก ทําให้ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อที่ 1 ผลการประเมินตาม
องค์ประกอบที่ 1 ดําเนินการได้ 3 ข้อ จาก 4 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
หมวดที่ 2  อาจารย์ (องค์ประกอบท่ี 4 ) 
 ภาควิชาฯ ดําเนินการตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้ทั้ ง 3 ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินได้ 2.67 คะแนน            
อยู่ในระดับปานกลาง 
 
หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต (องคป์ระกอบที่ 2,3 ) 
 ภาควิชาฯ ดําเนินการตามเป้าหมายทุกองค์ประกอบ ทั้งน้ีภาควิชาได้ให้ความสําคัญต้ังแต่การรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
สนองตอบต่อความต้องการในการใช้บัณฑิต ในองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผลการประเมินได้ 3.40 คะแนน อยู่ใน
ระดับดี องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ผลการประเมินได้ 2.00 อยู่ในระดับน้อย 
 
หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร (องคป์ระกอบที่ 5 ) 
 ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการได้ตามเป้าหมายทั้ง 4 ตัวบ่งช้ี ภาควิชามีระบบกลไกและนําสู่การปฏิบัติ      
มีการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ผลการประเมินได้ 3.05 อยู่ในระดับดี 
 
หมวดที่ 5  การบริหารหลกัสูตร (องค์ประกอบที่ 6 ) 
 ภาควิชาฯ  ได้มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ Wifi 
และอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 6 ได้ 2.00 คะแนน อยู่ในระดับน้อย  
 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 6 องค์ประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน        
ปีการศึกษา 2557   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีคะแนนเป็น 0 คะแนน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากมีการคิดค่าเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-6 พบว่าผล
การดําเนินการมีคะแนนเฉลี่ย 2.79 คะแนน 
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3. เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่าต่อเน่ือง 
4. เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปัจจุบัน 
5. เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของหลักสูตร 
 

     ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ที่ต้ัง 110/5 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90112 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

พ.ศ. 2510 เริ่มก่อต้ังภาควิชาฯ และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นรุ่นแรกในเดือนมิถุนายน โดยใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันน้ีคือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
สํานักงานและอาคารเรียนช่ัวคราว 

พ.ศ. 2514 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารกลางเสร็จสิ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงย้ายนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขึ้นไปมาเรียนที่ วิทยาเขต
หาดใหญ่และในปีถัดมาก็ย้ายนักศึกษาที่เหลือทั้งหมดมาที่หาดใหญ่ 

พ.ศ. 2526 รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2537 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2542  รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ โดยจัดต้ังหลักสูตรร่วมกับ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า ในปีเดียวกันภาควิชาฯ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ. 2550 รับนักศึกษารุ่นแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว-
การแพทย์ 

พ.ศ. 2551 ก่อต้ังเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายและหน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

ปรัชญา ปณธิาน  

ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้
จากการวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคมอาเซียน 

พันธกิจ 

1. ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการทางสังคมอย่าง

ย่ังยืน 
3. สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พ.ศ.2557 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ประจําปีการศกึษา 2557 วันที่รายงาน 30 กรกฎาคม 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสหลักสูตร ..................................................ระดับปรญิญาตร ี
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จํานวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจารย์ประจําหลักสูตร (รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์) เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ที่ไม่ได้เป็นหลกัสูตรพหุวิทยา 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2) 

ตําแหน่งทางวิชาการ รายชือ่
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่สาํเรจ็
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์
กับสาขาท่ี
เปิดสอน 

หมา
ยเหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

 

1.ผศ. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 
3-9098-00194-04-1 

1.รศ. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 
3-9098-00194-04-1 

Ph.D. Elec. Eng., 2547 
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ,2540 
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)
(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2536 

   

2. รศ.บุญเจริญ  วงศ์กิตติศกึษา 
3-1009-00790-10-9 

2. รศ.บุญเจริญ  วงศ์กิตติศกึษา 
3-1009-00790-10-9 

วท.ม. (อุปกรณ์ชีว
การแพทย์) , 2529 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ,  
2524 

   

3.ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช 3.ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , 
2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , 
2539 

   

4. รศ.มณฑิรา ตัณฑนุช 
3-900 -00031-93-1 

4. รศ.มณฑิรา ตัณฑนุช 
3-900 -00031-93-1 

พบ. (แพทยศาสตร์) , 2533 
วว. (ศลัยฯ ยูโรวิทยา) 2538 
 

   

5. อ. ประภากร กลับกลาย 
3-9098-00280-82-7 
 

5. อ. ประภากร กลับกลาย 
3-9098-00280-82-7 
 

พบ. (แพทยศาสตร์) , 2543 
วว. (ศลัยฯ ออร์โธปิดิกส์), 
2548 

   

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ครบ  ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะอาจารย์ประจําหลักสูตร (รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์) เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ที่ไม่ได้เป็นหลักสูตรพหุวิทยา 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2550 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน ทางหลักสูตรได้จัดให้มกีารประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับการประชุมภาควิชาฯ 
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
หลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานการประชุมภาควิชาฯ วันที่ 7 กค.58 เอกสารแนบ 1 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติ/รับทราบการ
อนุมัติหลักสูตรน้ีแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 327(8/2553) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553  

 หลักฐานอ้างอิง 
1. เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  
2. http://www.ee.psu.ac.th/newee/index.php?option=com_content&view=article&id=66

&Itemid=125 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

      (1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 27รายวิชา    (นับจากแผนการศึกษาBmE ช้ันปี2-4) 
      (2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 27 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง TQF.psu.ac.th 
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 27 รายวิชา     
(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน     

27 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง TQF.psu.ac.th 

 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 
   (1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

     (2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 วันที่  31  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
หลักฐานอ้างอิง TQF.psu.ac.th 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4 ) 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 2 2 2 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 2 5 5 
      4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

100 40 5 

      4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

100 100 5 

      4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

40 20 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 1 1 
 
ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ภาควิชาเสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูร โดยผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ ไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะฯ   เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ภาควิชาฯพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ  
 

- ระบบการบริหาร
อาจารย์ 

ภาควิชาได้ใช้แผนอัตรากําลังของคณะ เพ่ือใช้ในการบริหารพัฒนาอาจารย์  

- ระบบการส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์ 

อาจารย์ประจําทุกท่านต้องทําแผนพัฒนาตนเองผ่านทางระบบ TOR โดยภาควิชาฯจะ
ดําเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นไปตามแผน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกจํานวน 2 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 40 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 5/20 =   5 
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- ร้อยละอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จํานวน 5 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 100  
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. x 5/60 = 5 
 

- ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
1) ระบุรายการผลงาน และค่านํ้าหนัก (ในเอกสารนี้ หรือภาคผนวก) คํานวณค่า

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักตามสูตร 
2) แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จํานวน 1 ผลงาน  
 

ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ      น้ําหนัก 
รศ.ดร.พรชัย 
พฤกษ์ภัทรานนต์ 

A. Phinyomark, P. Phukpattaranont, and  
C. Limsakul, “Applications of variance 
fractal dimension: A survey,” Fractals, 
vol. 22, no. 1–2, 2014. 

      1.00 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร    
(1/5)x100 = 20 
คะแนนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (20/20)x5 = 5 
( 5 คะแนน ) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
แสดงผลท่ีเกิด 

- การคงอยู่ของ
อาจารย์    

มีการเกษียณตามอายุราชการและมีการรับมาทดแทนอัตราที่เกษียณไป 

- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อการ
บริหารหลักสูตร    

ไม่มีการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

2 3.97 3.97 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

   

- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

20 56.52 2.83 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 2 2 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 2 2 2 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1 2 2 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา  
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาที่
รับเขา้ 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557  

2554 13 12 - - 5  
2555 9 - 9 8 7  
2556 9 - - 9 7  
2557 20 - - - 18  

       
แหล่งที่มา: สถติินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://reg.psu.ac.th/StatHatyaiStudent/  
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา คุณภาพของนักศึกษา  
 
ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การรับ
นักศึกษา 

     หลักสูตรมแีผนในการรับนักศึกษา โดยได้กําหนดจํานวนรับนักศึกษาปีละ 20 คน โดย
ใช้การคัดเลือกเข้าตามหลักเกณฑ์ของคณะ โดยมีการประชาสัมพันธ์แนะนําหลักสูตรให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
ขั้นตอนการรบันักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพเิศษของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
       1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ)  
ดึงข้อมูลแผนการรับนักศึกษาตามปีการศึกษา จากกลุ่มงานแผนงานและพฒันาคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีขอ้มูลจํานวนที่คณะยืนยันจํานวนรับ ตามประเภทวิชา (สน.) 
  2.  จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับนักศึกษาใหมต่ามปีการศึกษา เพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road Show) 
 3.  จัดทําโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม (โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติโครงการ)    
                     3.1  โครงการทุนมงคลสุข        
  3.2  โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.    
  3.3  โครงการลูกพระราชบิดา 1      
  3.4  โครงการลูกพระราชบิดา 2       
  3.5  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 
  3.6  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 
  หากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือส่วนอ่ืนใดในแต่ละปี
การศึกษา ต้องนําเข้ากรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนาม 
 4.  จัดทําคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2557 เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  (Road Show) ตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 5.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ หน้าเว็บไซต์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 
 6.  รับสมัครนักศึกษาโดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังคณะวิศวกรรมศาตร์ 
ตามคุณสมบัติโครงการที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ 
 7.  จัดสอบสมัภาษณ์นักศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 8.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
http://www.eng.psu.ac.th/home.html   

9.  เปิดระบบการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) ผ่าน 
ระบบ  https://fmishatyai.psu.ac.th/newstudent/Student/Default.aspx 

10.  จัดพิมพ์รายช่ือนักศึกษาที่ยืนยันสิทธ์ิ (ชําระค่าธรรมเนียนการศึกษาและ 
ส่งหลักฐานการยืนยันสิทธ์ิ) 

11.  รายงานสรุปจํานวนรับนักศึกษาเข้าคณะกรรมการประจําคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับนักศกึษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
       1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ) 
จัดทําคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งานรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
  1.1  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
  1.2  โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา 
  1.3  โครงการ วมว. 
  1.4  โครงการ สอวน. 
  1.5  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคเหนือ 
  1.6  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.7  โครงการรับนักเรียนโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 
วิชา 
  1.8  โครงการส่งเสริมผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม 
  1.9  โครงการรับบุคคลที่มคีวามสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
  1.10 โครงการมหาดไทย 
  1.11 โครงการ ศอบต. 
  1.12 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 
(Admissions) 
 2.  งานรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทาํประกาศโครงการต่าง ๆ 
แสดงไว้หน้าเว็บไซต์งานรับนักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์    เมื่อได้รับข้อมูลจากงานรับนักศึกษาเรื่องการขอ
ข้อมูลห้องในการจัดสอบสัมภาษณ์  รายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์และผู้
ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ จึงจัดทําบันทึกข้อความขอข้อมูลจากภาควิชาเพ่ือแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวแก่งานรับนักศึกษา และจัดทาํคําสั่งแต่งต้ังในภาพรวมของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ ์ตามข้อมูลทีแ่จ้งไปยังงานรับ
นักศึกษา 
 6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จดัส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังงานรับ
นักศึกษา หลังจากสัมภาษณ ์
 7.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษา ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 8.  งานรับนักศึกษาเปิดระบบการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 9.  งานรับนักศึกษารวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing 
House ให้กองทะเบียนและประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และส่งข้อมลูรายช่ือนักศึกษา
ทั้งหมดมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การเตรียม

ความพร้อม
ก่อนเข้า
ศึกษา   

     หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา เขา้รับการปฐมนิเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศคือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะและทําความรู้จัก
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ, เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษา และมีความไว้วางใจที่จะปรึกษาอาจารย์, วางแผนการเรียนการใช้ชีวิต และเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเรยีนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     ในปีการศึกษา 2557 มนัีกศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จํานวน 70 คน (รวมไฟฟ้าและ   
ชีวการแพทย์) และได้มีการประเมินผลการจัดโครงการ เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในครั้งต่อไป  

 
     สําหรับในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดโครงการ เตรียม
ความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เรียนใน มหาวิทยาลัย ได้ทราบแนวทาง วิธีการเรียนที่ถูกต้อง วิธีการปรับตัวในเรื่องต่างๆ 
อาทิ การปรับตัวให้เข้ากับการดําเนินชีวิต การเรียนและการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสม และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  จัด
โครงการวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การควบคุม
การดูแล 
การให้
คําปรึกษา
วิชาการ 
และแนะ
แนวแก่
นักศึกษา
ปริญญาตร ี

     หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความไว้วางใจที่จะปรึกษา
อาจารย์, วางแผนการเรียนการใช้ชีวิต และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการ
เรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา 

     และทางหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการคณะฯ ได้มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 1.  จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  

2.  ให้บริการตอบคําถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network Facebook  
ของหน่วยทะเบียนโดยใช้ช่ือ Rado Tabian   
 3.  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี www.eng.psu.ac.th/menu-
std/newssstd/stdnews.html 
 4.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องการแนะ
แนวการจัดสรรสาขาวิชาเรียน สําหรับนักศกึษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 
 5.   จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี 
(Project Day) ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 
21 

     ทางหลักสตูรฯ ได้มีการทําแผนและกําหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ การทํางาน โดยในปีการศึกษา 2557 ได้จัดโครงการต่างๆ เช่น 

1. โครงการ IHPT  ( แนะนําการใช้โปรแกรม LabVIEW, การเพ่ิมทักษะ 
ทางด้านระบบการสื่อสารและความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า, การใช้โปรแกรมจําลอง
การทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย OrCAD PSpice)  

2. โครงการค่ายปันนํ้าใจ ไฟฟ้าอาสา  
3. การจัดต้ังชุมนุมวิศวกรรมไฟฟ้า   
4. โครงการอบรมเชิงวิชาการ “เรื่องความรู้พ้ืนฐานอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้า

และมาตรฐานต่างๆ ในงานระบบที่ควรรู้ สูวิ่ศวกรยุคใหม่ เพ่ือรองรับสู่
ประชาคมอาเซียน (วันที ่18 กย.2557) 

5. โครงการ English Village   
6. โครงการ ม.อ.วิชาการปี 2557  

และได้มีการประเมินผลโครงการและนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไป  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 

- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาที่รับเขา้ และคงอยู่ 
ปี

การศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่คง
ค้างอยู ่

จํานวนที่
หายไป 

อัตราการ
คงอยู่ร้อย

ละ 
2554 13 4 5 4 69.23 
2555 9 - 7 2 77.78 
2556 9 - 7 2 77.78 
2557 20 - 18 2 90.00 
รวม 51 4 37 10  

ข้อมูลจาก : http://reg.psu.ac.th/StatHatyaiStudent/index.aspx  
(จํานวนนักศึกษาที่หายไป ไมม่ารายงานตัว ลาออก ไม่ลงทะเบียนเรียน ตกออก) 
การคิดอัตราการคงอยู ่
I. คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 51 คน 
2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป 10 คน 
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 18 (ปี 2557) คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 

II.คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ  90.00 
   จํานวนนักศกึษาที่คงอยู่ คณูด้วย 100 แล้วหารด้วยจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การสําเร็จ

การศึกษา 

 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา้ 

อัตราการสําเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2554 13 4 30.77 
2555 9 - - 
2556 9 - - 
2557 20 - - 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา 
     นักศึกษามคีวามรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ  
 

- ความพึง
พอใจต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา 

     คณะฯ ได้กําหนดให้นักศกึษาทุกคนทําการประเมินการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในหลกัสูตร  https://eval.psu.ac.th/teacher/main 

 
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 

 จํานวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  16 คน 
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําและศึกษาต่อ  8 คน 
3. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  N/A 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวน

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด 
N/A 

5. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 3.97 
(ระบบฐานข้อมูลการมีงานทําป.ตรี รุน่ปีการศึกษา 2556)  
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ตารางที่ 3.5   (สําหรบัหลักสูตรระดับปรญิญาตรี)  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิตภายในเวลา 1 ปี            
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
วันที่สํารวจ ขอ้มูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน ร้อยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 16  
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 14 87.5 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

5 
 
- 
- 

35.71 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 35.71 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 0 
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 3 21.43 
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 0 
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 0 0 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา บวก
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 

5 35.71 

 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
 

การได้งานทําของบัณฑิตมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเป็นสาขาที่มีความต้องการใช้บัณฑิตเพ่ิมขึ้น ทาง
โรงพยาบาล สถานพยาบาล มีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับกับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือ
แพทย์ ในการวินิจฉัยโรค ถือเป็นโอกาสในการท่ีบัณฑิตจะได้งานทํา อีกทั้งสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ น้ี มีเพียง 
4 สถาบัน (รวม ม.อ.) ซี่งทําให้การผลิตบัณฑิตออกมาสู่ตลาดแรงงานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 

5.3 การประเมนิผู้เรียน 3 3 3 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

81 90.91 4.50 

 
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การศึก
ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I 
W 

(คน) 
G P F S U ลง 

ทะเบียน สอบผ่าน 

212-001 
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

1/57 100               68 68 

212-202 
ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ไฟฟา้เบ้ืองต้น 

1/57  5 8 48 34 4          73 73 

212-211 
วงจรไฟฟ้า 

1/57 8.5 6.8 27 14 17 14 3.4 10        59 49 

212-212 
การวิเคราะห์ข่ายวงจร
และระบบเชิงเส้น 

1/57 6.5 9.7 9.7 19 29 19 6.5   1      31 31 

212-231 
หลักการอิเล็กทรอนิกส ์

1/57  10 3.4 6.8 37 20 15 6.8  2      59 55 

212-251 
ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟา้ 

1/57 6.8 11 12 15 18 28 6.8 2.7  2      74 72 

212-292 
ระบบเชิงเลขและการ
ออกแบบเชิงตรรกะ 

1/57 3.4 6.8 6.8 15 37 22 3.4 5.1  4      59 56 

212-301 
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 

1/57    14 33 37 16         51 51 

212-303 
ปฏิบัติการไฟฟ้ากําลัง 1 

1/57  1.6 31 43 16 6.6  1.7        61 60 

212-305 
ปฏิบัติการ
ไมโครโปรเซสเซอร ์

1/57 16 44 24 9.1 7.3     1      55 55 

212-331 
วงจรและระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

1/57   1.4 1.4 1.4 14 48 34  1      73 47 

212-391 
หลักการและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
ไมโครโปรเซสเซอร ์

1/57 9.1 7.3 11 18 38 11 5.5   2      55 55 

212-392 
การสื่อสารข้อมลูและ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

1/57 8 4 28 12 32 12 2 2  5      50 48 
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212-401 
ปฏิบัติการวิศวกรรม 
ไฟฟา้ข้ันสูง 

1/57 11 24 41 17 7           46 46 

212-407 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 
1 

1/57 2.2 8.7 65 24            46 46 

212-423  ระบบ
ขับเคลื่อนด้วย
เครือ่งจักรกลไฟฟ้า 

1/57   29 14 29 14 14   5      7 7 

212-435  
อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสาร 

1/57     
10
0 

    1      5 5 

212-439  วงจรรวม
ขนาดใหญ่มากชนิด
ซีมอส 

1/57      50 50         2 2 

212-451  วิศวกรรม
ไมโครเวฟ 

1/57  20 27 6.7 47           15 15 

212-462  ระบบ
วิศวกรรมสือ่สาร 

1/57  13 25 25  25 13   1      8 8 

212-466  การ
แพร่กระจายคล่ืนวทิย ุ

1/57 21 7 21 21 14 7 7         14 14 

212-471  การวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ากําลัง 

1/57   8.7 17 13 13 26 22  1      23 18 

212-474  
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดัน
สูง 

1/57 3.6 7 18 50 21           28 28 

212-475  วิศวกรรม
ส่องสว่าง 

1/57 10 17 20 30 23           30 30 

212-493  การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ใน งานดนตรีและเสียง 

1/57 75 8 8  8     1      12 12 

212-203 
ปฏิบัติการเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า 

2/57   7.3 29 41 22  1.5  4      69 68 

212-204 
การวัดและเครื่องมอืวัด
ทางไฟฟ้า 

2/57 4.8 15 15 15 8.1 3.2 9.7 27  2      60 43 

212-212 
การวิเคราะห์ข่ายวงจร
และระบบเชิงเส้น 

2/57  7.7 10 15 38 21 7.7   9      39 39 

212-221 
การแปลงพลังงานกล
ไฟฟา้ 

2/57 1.7 3.5 6.9 21 19 22 22 3.5  1      58 56 

212-241 
สัญญาณและระบบ 

2/57 5.4 19 22 16 22 14 2.7   2      37 37 

212-281 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2/57 15 9.4 11 11 32 5.7 3.8 7.6  26      53 49 

212-302 
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์ 2 

2/57   4.1 6.1 12 37 25 16        49 41 

212-304 
ปฏิบัติการไฟฟ้ากําลัง 2 

2/57  19 34 34 12 1.7          59 59 

212-332 
วงจรและระบบไมโคร
อิเล็กทรอนิกส ์

2/57  33 33 33            3 3 

212-333 
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 

2/57 4 6 12 12 32 18 16         50 50 

212-342 
ระบบควบคุมเวลา
ต่อเน่ือง 

2/57 12 7.4 18 1.5 44 7.4 5.9 4.4  5      68 68 

212-343 
เทคโนโลยีเครือ่งมือวัด

2/57 4 12 32 32 20           50 50 
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และ ควบคุมสําหรับ
อุตสาหกรรม 
212-352 
สายส่งไฟฟ้า 

2/57 14 29  29 14   14        7 6 

212-361 
ทฤษฏีวิศวกรรมสื่อสาร 

2/57                  

212-371 
ระบบไฟฟ้ากําลัง
เบ้ืองต้น 

2/57 8.7 6.5 20 20 26 11 8.7   1      46 46 

212-381 
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

2/57 14 14  28 28     1      6 6 

212-402  ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ข้ันสูง 2 

2/57 26 33 35 4.7   2.3         43 43 

212-405  สัมมนา 2/57 19 16 42 16 7           43 43 
212-408  โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

2/57 26 12 47 9.3 4.7  2.3         43 43 

212-411  การ
สังเคราะห์วงจรและการ
ออกแบบ วงจรกรอง 

2/57   
10
0 

            1 1 

212-431  การประมวล
สัญญาณเชิงเลข 

2/57 5 20 35 30 5     1      19 19 

212-465  การสื่อสาร
เชิงแสง 

2/57  18 9.1 55 18     2      11 11 

212-467  วิศวกรรม
สายอากาศ 

2/57 11 33 22 22 11           9 9 

212-472  การป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากําลัง 

2/57  13 31 6.3 38 6.3 6.3         16 16 

212-476  การ
ออกแบบและติดต้ัง
ระบบไฟฟ้า 

2/57 18 26 32 24            50 50 

                   
212-300 การฝึกงาน 3/57                  
212-342 ระบบควบคุม
เวลาต่อเน่ือง 

3/57 
  33  33 33          3 3 

212-371 ระบบไฟฟ้า
กําลังเบ้ืองต้น 

3/57 
     

10
0 

         1 1 

212-402 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ข้ันสูง2 

3/57 
33 66              3 3 

212-405 สัมมนา 3/57  66  33            3 3 
212-408 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

3/57 
 33 33  33           3 3 

212-472 การป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากําลัง 

3/57 
  

10
0 

            2 2 

212-476 การออกแบบ
และติดต้ังระบบไฟฟ้า 

3/57 
50  50             2 2 

                   
213-301 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมชีวการ แพทย ์
1 

1/57 
25 25 25 25            4 4 

213-371 ชีวกลศาสตร ์ 1/57 50 38 12             8 8 
213-400 สหกิจศึกษา 1/57 33 33  33            6 6 
213-302 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมชีวการ แพทย ์
2 

2/57 
 50  50            4 4 

213-380 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

2/57 
100               8 8 

213-409 โครงงานทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย ์

2/57 
17 50  33            6 6 

213-461 วิศวกรรม
โรงพยาบาล 

2/57 
17 33 50             6 6 
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213-431 ภาพทาง
การแพทย ์

3/57 
12 25 25 38            8 8 

213-481 การออกแบบ
อุปกรณ์ทาง ชีว
การแพทย ์

3/57 
25 63   12           8 8 

 
หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
 
ตารางที่ 4.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร  

     คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการให้อาจารย์ประจําหลักสุตรฯ ดําเนินการ
ประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตร เป็นกลุ่มย่อย  

- การ
ปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวห
น้าใน
ศาสตร์
สาขาวิชา
น้ันๆ 

1.ทางหลักสูตรฯได้วิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนําข้อมูลมาปรับเพ่ิม-ลด เน้ือหาของรายวิชา 
2.ผู้รับผิดชอบหลักสุตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
3.อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําการตรวจสอบและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4.ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ วิเคราะห์ curriculum mapping โดยภาพรวมและจัด
ประชุมกลุ่มผู้สอนเพ่ือวิเคราะห์รายวิชาอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning 
outcome 
5.จัดทําตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเก่าและใหม่ วิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตของแต่ละ
วิชา ปรับเพ่ิมลดรายวิชา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การกําหนด
ผู้สอน 

     หลักสูตรฯ มีการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือกําหนดภาระงานสอนให้กับอาจารย์โดย
พิจารณาจากความชํานาญ ความเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกํากับ 

ติดตาม 
และ
ตรวจสอบ
การจัดทํา
แผนการ
เรียนรู้ 
(มคอ. 3 
และ มคอ.
4 )  

1. มหาวิทยาลัย /คณะฯ/หลักสตูรฯ มีการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

2. กําหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนใน
มุมมองของผู้เรียน 

 
 

- การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
ระดับ
ปริญญาตรี 
ที่มีการบูร
ณาการกับ
การวิจัย 
การบริการ
วิชาการทาง
สังคม และ
การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

     หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน วิชาเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็น
วิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และบริการวิชาการทางสังคม โดยในกาเรียนการสอน
รายวิชาเสริมหลักสูตรน้ี นักศกึษาได้จัดทําโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการค่ายปันนํ้าใจ ไฟฟ้าอาสา   
2. โครงการไฟฟ้าอาสา 
3. โครงการความรู้สู่แสงไฟ 
4. โครงการเติมสรรค์ ปันรัก(ษ)์ 
5. โครงการล้างฟิลเตอร์แอร์ 
6. โครงการ Bio Calolries 
7. โครงการรวมพลังคนภาคไฟ ปันใจสู่ วัดโพธ์ิ 
8. โครงการมนุษย์ไฟ ห่วงใยน้อง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ
กษา
แห่งชาติ 
 

     กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ของอาจารย์ผู้สอน โดยกําหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การ

ตรวจสอบ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของ
นักศึกษา 

 

     กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มกีารติดตามให้มีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7ให้เสร็จตามกําหนดเวลา 

- การกํากับ
การประเมิน
การจัดการ
เรียนการ
สอน และ
ประเมิน
หลักสูตร 
(มคอ. 5 
มคอ.6 และ
มคอ.7) 

1. หลักสูตรฯกําหนดให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของทุกรายวิชา  
2. หลักสูตรฯกําหนดให้ผู้สอนในทุกรายวิชาฯ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ของผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดทํา  มคอ.7 เพ่ือวิเคราะห์ Learning outcomes ของ

ผู้เรียน เพ่ือใช้ในการจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับผลลัพธ์ที่ยังเห็นไม่
ชัดเจนในตัวผู้เรียน 
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุม
เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้า
ประชุมคิดร้อยละ 100  

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
ที่ได้รับได้รับอนุมัติเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 327 
(8/2553) เมื่อวันที่ 11 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ครบทุกรายวิชา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการวัดผลสอบตามท่ีระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้  

หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการ
กระบวนการสอนแบบ Team  
Teaching 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์เข้าใหม่   

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการเข้า
ร่วมอบรม และสัมมนาภาควิชาฯ 
 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้า
ร่วมอบรม เช่น 
1.เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษางาน ณ โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 58 ถึง 3 
ก.พ. 58 
2.นํานักศึกษาดูงานและศึกษาพหุ
วัฒนธรรม จ.ลาํปาง จ.ตาก กทม. 
ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 58 ถึง 24 
ม.ค. 58 
3. อบรมการใช้ระบบ TOR 
 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน้่อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

รอผลการประเมินจากบัณฑิต  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.97  

- รวมตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน 10 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
  ไม่ม ี
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
  ไม่ม ี
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
  ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง มี 
(ระบุ

คะแนน) 

ไม่มี 

212-211 ELECTRIC CIRCUITS 
 

1      4.70  ไม่มี 

212-212 NETWORK AND LINEAR 
SYSTEMS  ANALYSIS 

 

1 
 

4.71 
 

 
ไม่มี 

  212-391         MICROPROCESSOR PRINCIPLES 
                      AND APPLICATIONS 

1 
 

4.58 
 

 
ไม่มี 

212-292 DIGITAL SYSTEMS AND 
LOGIC DESIGN 

 

1 
 

4.57 
 

 
ไม่มี 

213-371 BIOMECHANICS 
 

1 
 

4.66 
 

 
ไม่มี 

212-331 ELECTRONIC CIRCUITS 
AND  SYSTEMS 

 

1 
 

4.39 
 

 
ไม่มี 

212-251 ELECTROMAGNETIC FIELD 
THEORY 

 

1 
 

4.16 
 

 
ไม่มี 

212-231 PRINCIPLES OF 
ELECTRONICS  

1 
 

4.72 
 

 
ไม่มี 

212-342 
CONTINUOUS-TIME CONTROL 
SYSTEMS 

 
2 

 
4.31 

 

 
ไม่มี 

212-391 
MICROPROCESSOR PRINCIPLES 
AND APPLICATIONS 

 
2 

 
4.71 

 

 
ไม่มี 
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หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
       ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ภาคการศึกษาที่ 1 = 4.51   ภาคการศึกษาที่ 2  = 4.54 
     
ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี - 
ความรู้ นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องดี - 
ทักษะทางปัญญา ดี - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ดี - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดี - 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่0 คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 

 
 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง มี 
(ระบุ

คะแนน) 

ไม่มี 

212-204 
ELECTRICAL MEASUREMENT 
AND  INSTRUMENTATION 

 
2 4.66 

 
ไม่มี 

212-241 SIGNALS AND SYSTEMS 
 2 

 
4.55 

 

 
ไม่มี 

212-392 

DATA COMMUNICATIONS AND  
COMPUTER NETWORKING 

 

2 
 

4.79 
 

 

ไม่มี 

212-431 DIGITAL SIGNAL PROCESSING  
 2 

 
4.78 

 

 
ไม่มี 
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ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
สัมมนาภาควิชาฯ 25 11 เป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันระหว่างอาจารย์และ

บุคลากรภาควิชาฯ ได้ระดมความคิดเห็น และ
เปลี่ยนมุมมอง กับแนวทางการจัดสรรภาระงาน
สอนวิชาบรรยายและวิชาปฎิบัติการ และสร้าง
ความสามัคคีให้กับบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
ใน ก า ร พั ฒ น า  กํ า ห น ด แ น วท า ง  แ ล ะ ม
ความสัมพันธ์ที่ดี 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICET-
2015) 

5 1 ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ และ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วม 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6 ) 

ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 2 2 
 

ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ไม่มี - - 

   
 
ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการดําเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสว่น
ร่วมของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

     มหาวิทยาลัย/คณะฯ/ภาควิชาฯ ได้จัดหาห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้เพียงพอกับนักศึกษา เข้าถึงระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ห้องสมุดภาควิชาฯ  ภาควิชาฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไว้คอยบริการ
นักศึกษา การค้นหา และการยืม-คืนหนังสือ  

- มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร 
โดยมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ร่วมทั้ง Wifi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้สําหรับบริการ
นักศึกษา 

 
 

- จํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

มหาวิทยาลัย/คณะฯ/ภาควิชาฯ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ 

- กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรพัยากรต่างๆ ที่ใช้ใน
การสนับสนุนการศึกษา และนําผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผูป้ระเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
ควรมีการรายงานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ทรัพยาการกลางของภาควิชาฯ นอกเหนือจากสิ่ง
สนับสนุนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มี
การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียน
การสอน  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามควร
นําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 

เห็นด้วยกับผู้ประเมินและทาง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะนําไป
หารือ และปรับปรุงต่อไป 

ทางหลักสูตรจะดําเนินการ
สํารวจและตรวจสอบ  สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ของ
ภาควิชา ความพร้อมใช้งาน 
และ เพี ย งพ อ ต่ อ จํ าน วน
นักศึกษาของภาควิชา และ
นํ าผลที่ ไ ด้ ม า ดํ า เนิ นการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ)  
วันที่สํารวจ 7 สิงหาคม 2558 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
รายวิชาสหกิจศึกษาควรมีความยืดหยุ่นเรื่องพ้ืนที่การ
ฝึกงาน และหากเป็นไปได้ ควรมีทางเลือกสําหรับการ
ฝึกงานเพ่ิมขึ้น 

เห็นด้วยกับผู้ประเมินและทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จะนําเรื่องรายวิชาสหกิจไปประชุมหารือกันในที่
ประชุมหลักสูตรฯของภาค  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน สมัภาษณ์ 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 
- - - - 
- - - - 

 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 
ใช้โครงสร้างเดิม 

 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การ
เปลีย่นแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ)  
เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกชีพให้สอดคล้องกับข้อกําหนดสภาวิศวกรมากขึ้น 

 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     
 จัดสัมมนาเรื่องการเรียนการสอน 

 
 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรบัปี 2558 

1. ปรับปรุงหลักสตูรใหม่ หลักสตูรปรับปรุง 2559 แล้วเสร็จ ตุลาคม 2558 ผู้รับผิดชอบอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
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แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2557-2561 

ช่ือหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดับหลกัสูตร ..........ป.ตรี................ (ป.ตรี/ป.บณัฑิต/ป.โท/ป.บณัฑิตขั้นสูง/ป.เอก) 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี   
แผน ปีการศึกษา 

ผล 2557 2558 2559 2560 2561 

องค์ประกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน                
1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีกาํหนดโดย สกอ. ขอ้ 
แผน  4 4   4  4  4 
ผล  3         

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต                
2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  คะแนน 
แผน  2  2  2  2  2 
ผล  3.97         

2.2 การไดง้านทาํหรือผลงานวิจยั
ของผูส้าํเร็จการศึกษา  
   

ร้อยละ 
แผน 

 20  20  20 20   20 
 -  (ป.ตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญา

ตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
 -  (ป.โท) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้าํเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 -  (ป.เอก) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้าํเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

 

ผล 

 56.52         
องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา                

3.1 การรับนกัศึกษา  
คะแนน 

แผน  2  2  2  2  2 
ผล  2         

3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นกัศึกษา  คะแนน 

แผน  2  2  2  2  2 
ผล  2         
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี   
แผน ปีการศึกษา 

ผล 2557 2558 2559 2560 2561 

3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา  
 คะแนน 

แผน  1  1  1  1  1 
ผล  2         

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์                
4.1 การบริหารและพฒันา

อาจารย ์ คะแนน 
แผน  2  2  2  2  2 
ผล  2         

4.2 คุณภาพอาจารย ์                    
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ร้อยละ แผน 

 100  100  100  100  100 
    ผล  40         
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์

ท่ีมีตาํแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ แผน 

 100  100  100  100  100 
    ผล  100         
4.2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ร้อยละ แผน 

 40  40  40  40  40 
    ผล  20         
4.2.4 (เฉพาะหลกัสูตร ป.

เอก) จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ  อา้งอิงใน
ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

สดัส่วน แผน 

 -  -  -  -  - 
    ผล  -  -  -  -  - 

4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ 
คะแนน 

แผน  2  2  2  2  2 
ผล  1         

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน                

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร  
คะแนน 

แผน  3  3  3  3  3 
ผล  3         
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี   
แผน ปีการศึกษา 

ผล 2557 2558 2559 2560 2561 

5.2  การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  คะแนน 

แผน  3  3  3  3 3 
ผล  3         

5.3 การประเมินผูเ้รียน 
คะแนน 

แผน  3  3  3  3  3 
ผล  3         

5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

ร้อยละ 
แผน  81  81  81  81  81 
ผล 

 90.91         
องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้                

6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
คะแนน 

แผน  2  2  2  2  2 
ผล  2         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

แบบฟอร์มคาํนวนคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน                                         1.00 

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.   

         
1 

 
1 

                 1  1 4 1 1 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    
                                     3.40 

ดี 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3.97  3.97 3.97               3.97 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา    

                  2.83 
 

-(ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

จํานวนบัณฑิต
ที่ได้งานทําฯ 

13  56.52 2.83                

จํานวนบัณฑิต
ที่ตอบฯ 

23                   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
  

                                     2.00 
น้อย 

3.1 การรับนักศึกษา            1 1           2 2 2 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา            1 1           2 2 2 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา            1 1           2 2 2 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
  

                      4.00 
ดี 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์            1 1           2 2 2 

4.2 คุณภาพอาจารย์                          5 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 2   40 10               5 

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                    

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5   100 8.33               5 

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                                   

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  1 20 5                             5 

  ค่าน้ําหนัก 
0.20 

0 0                                 

  ค่าน้ําหนัก 
0.40 

0 0                                 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ค่าน้ําหนัก 
0.60 

0 0                                   

  ค่าน้ําหนัก 
0.80 

0 0                                   

  ค่าน้ําหนัก 
1.00 

1 1                                   

  จํานวน
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                                    

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
  

         
1 

                      1 1 1 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน    

                                  3.05 
ดี 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  

         
1 

 
1 

 
1 

                  3 3 3 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

         
1 

 
1 

 
1 

                  3 3 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  

         
1 

 
1 

 
1 

                  3 3 3 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จํานวนตัวบ่งชี้
ตาม TQF ที่
ดําเนินการได้

จริง 

10  90.91 4.50                             4.50 

  จํานวนตัวบ่งชี้
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

11                                  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  

                                     2.00 
น้อย 

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
  

         
1 

 
1 

                    2 2 2 

ค่าเฉลี่ยสําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน                                        

2.76 
ปาน
กลาง 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) รศ.บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) รศ.มณฑิรา ตัณฑนุช 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 4) อ. ประภากร กลับกลาย 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 

  

ประธานหลักสูตร : รศ. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 

  

เห็นชอบโดย : ดร.เกียรติศักด์ิ วงษ์โสพนากุล หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

ลายเซ็น :  วันที่รายงาน : 

  

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดี/ผู้อํานวยการ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 

 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


