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1. รายละเอียดผลการดําเนนิงานของหลักสูตร 
1.1 บทสรุปผู้บรหิาร 

 
             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดําเนินงานตามระบบคุณภาพมาโดยตลอด  เพ่ือเป็นกระบวนการในการ
ดําเนินงานนําไปสู่เป้าหมายของภาควิชาฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ี  ซึ่งในปีน้ีได้รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
โดยมีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีปานกลาง (2.51)   

 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ทั้งสองหลักสูตรผ่านการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร  
มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ปีการศึกษาละ 100 คน  และสาขา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษาละ 40 คน   ผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน  มีผลการประเมินผ่าน   
 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  
 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินระดับดี (4.05)  จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําร้อย
ละ 74.07   
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทําแผนการรับนักศึกษาไปที่งานแผนงานคณะฯ และทางคณะฯ จะ
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาตามขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และขั้นตอนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยผ่านทาง www.entrance.psu.ac.th   ทั้งน้ี ภาควิชาฯ ได้
เสนอช่ือกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาไปที่คณะ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา มีการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ต้ังแต่ภาควิชาฯ และระดับคณะ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับน้อย (2.00)   
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย  มีระบบกลไกนําไปสู่แนวปฏิบัติ/การดําเนินงาน  และมีการประเมินกระบวนการ  
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 
 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร จํานวน 5 บทความ คิดเป็น 5 คะแนน 
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 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตร เฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 ค่าเฉล่ีย 2.30 
 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การประเมินการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ได้ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  ภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตร     คือ 1. ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร  2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดเรียนการสอน 
3.  การประเมินผู้เรียน  ให้เป็นไปตามผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5  มีคะแนน 2.75 จากคะแนนเต็ม 5 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่น ความ
พร้อมด้านอุปกรณ์  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมท้ังการ
บํารุงรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    
 
สรุป  ค่าเฉล่ียสําหรับการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.51  จากคะแนนเต็ม 5 
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1.2 ประวตัิความเป็นมาของหลักสูตร 
ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญา 

ผลิตวิศวกรที่มคีวามรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในลักษณะบูรณาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ ตลอดถึงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
   1.2 ความสาํคัญ 
         หลักสตูรน้ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร 
 
   1.3 วัตถุประสงค ์

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์    ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1) มีคุณธรรม จรยิธรรม มีสมัมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 

2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ในเชิงบูรณาการที่เก่ียวกับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนําไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมเฉพาะทางทั้งสามได้ 

3) มีความใฝ่รูใ้นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลอืกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
5) มีมนุษยสมัพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ 

สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ

ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
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1.3 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
 

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ประจําปีการศกึษา 2557  วันที่รายงาน 24  สิงหาคม  2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร  25490101106294   ระดับปริญญาตร ี
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
 

เกณฑ์ข้อ
ท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จํานวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2) 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์กับ
สาขาทีเ่ปิดสอน หมาย

เหตุ 
ตรง 

สัม 
พันธ ์

1. 3-7606-00396-52-3 
น.ส.ชลิตา  หิรัญสุข 
 

1. 3-8013-00058-56-8             
ดร.ปรมินทร์  เณรานนท์ ** 

Ph.D. Mech/2558 
 

   
 
 
 
 
 

แต่งตั้ง
ใหม ่

2. 3-9098-00877-16-5 
รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล 
 

2. 3-9203-00067-87-5 
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 
 

วศ.ม./เครื่องกล/ 
2528 
 

  

3. 3-9004-00356-10-1      
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 
 

3. 3-8604-00365-24-1 
ดร.จีระภา  สุขแก้ว 

Ph.D. Mech/2547 
 

  

4. 3-9098-00220-02-5  
รศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท์ 
 

4. 3-1024-00880-98-4 
ดร.ภาสกร เวสสะโกศล* 

ปร.ด. /เครื่องกล/ 
2553 

  

5. 3-8013-00058-56-8 
ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ 
 

5. 3-7606-00396-52-3 
น.ส.ชลิตา  หิรัญสุข* 
                            

M.Phil /Robotics/ 
2550 
 

  

** ประธานหลักสูตร   *กรรมการหลักสูตร 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

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

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................  
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2542 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน  ได้ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร  
วันที่ 16 มีนาคม 2558  เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ทั้ง 12 ข้อ และแต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
วันที่ 27 มีนาคม 2558  ประชุมเพ่ือมอบหมายและติดตามผู้รับผิดชอบผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2558  ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   
วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ประชุมทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา   
 
หลักฐานอ้างอิง  รายงานการประชุม วันที่ 16 มีนาคม 2558 
        รายงานการประชุม วันที่  27 มีนาคม 2558 
        รายงานการประชุม วันที่ 10 มถิุนายน 2558   
                     รายงานการประชุม วันที่  18 สิงหาคม 2558   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน   ได้ดําเนินการตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  ตามตัวบ่งช้ีของผลการดําเนินงาน 

 หลักฐานอ้างอิง  มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ผลการดําเนนิงาน 
(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน          
   -  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 11 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 10 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 3/2557 จํานวน  1  รายวิชา 
 

      (2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
   -  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 11 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 10 รายวิชา   
   ภาคการศึกษาที่ 3/2557            จํานวน  1  รายวิชา 

       หลักฐานอ้างอิง  มคอ. 3  และ มคอ.4  https://tqf.psu.ac.th/ 
 
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
   -  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 11 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 10 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 3/2557 จํานวน  1  รายวิชา 

 
(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

   -  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 11 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 10 รายวิชา   
   -  ภาคการศึกษาที่ 3/2557 จํานวน  1  รายวิชา 

 หลักฐานอ้างอิง   มคอ.5 และมคอ.6  https://tqf.psu.ac.th/ 
 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่  24  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2558 

   (2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7   แล้วเสร็จ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะดําเนินงานไม่ผ่านข้อ...................................................................................... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4 ) 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 1 1 1 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
     4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
     4.2.3  ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 
20 
 

20 
 

15 

 
60 
 

20 
 

60 
 
 

3.89 
5.00 

 
1.67 

 
5.00 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 1 2 2 
ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

การรับอาจารย์ 
เม่ือมีอัตราว่าง กรอบและงบประมาณ ภาควิชาฯ จะดําเนินการสมัครอาจารย์ตาม
ข้ันตอนการรับสมัครของคณะฯ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. เม่ือมีอัตราว่าง กรอบอัตราและงบประมาณ ภาควิชาดําเนินการจดัประชุมเพ่ือ

กําหนดคุณสมบัติวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะ
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

2. ภาควิชา ดําเนินการทําหนังสือขออนุมัติสอบคัดเลือก โดยกําหนดคุณสมบัติ และ
แต่งต้ังกรรมการคัดเลือก  และกําหนดวันรับสมัคร เงื่อนไขการสอบคัดเลือก ไปท่ี
ทรัพยากรบุคคล คณะวิศวฯ เพ่ือดําเนินการรับสมัครตามขั้นตอน 

3. หน่วยทรัพยากรบุคคล  ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัคร โดยผ่านทาง 
Website  ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และประกาศทางวิทยุ 

4. ทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และแจ้งภาควิชา เพ่ือดําเนินการ
คัดเลือก โดยวธีิสอบสัมภาษณ์ และนําเสนอผลงาน 

5. เม่ือดําเนินการคัดเลือกและได้ผู้เหมาะสมเป็นอาจารย์แล้ว  หน่วยทรัพยากร
บุคคลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และกําหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน 

6. ภาควิชาฯ เสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ภาควิชาฯ เสนอชื่อแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้คําปรึกษาอาจารย์ใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
คณะฯ ได้กําหนดข้ันตอนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้ดังนี้ 
1. ภาควิชาฯ เสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากคณาจารย์ใน

ภาควิชาฯ  เพ่ือบรรจุอาจารย์ประจําหลักสูตร ในหลักสูตรของภาควิชาฯ ท้ังหมด 
4 หลักสูตร โดยให้สอดสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ส่งไปท่ีกลุ่มสนับสนุนวิชาการ 

2. กลุ่มสนับสนุนวิชาการ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม  ของคุณวุฒิ 
ของหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือนําเสนอกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะให้
ความเห็นชอบ 

ในปีการศึกษา 2557  คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกสาขาวิชา ดําเนินการทบทวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร  ดังนี้ 
1. ทบทวนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรว่ามีการซํ้าซ้อนกันหรือไม่ 
2. หากมีการซํ้าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ทางหลักสูตรต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสตูร 

3. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนท่ีไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ.  ซ่ึงอาจารย์ส่วนใหญ่ในแต่ละหลักสูตรจะจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ. 

เอกสารอ้างอิง   
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี  มอ 215/103  ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มอ 215/98  ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558 

- ระบบการบริหารอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยฯ มีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 4 ปี  และมหาวิทยาลัยได้ให้คณะ/ภาค
วิชาฯ ทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกปี  โดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่ในส่วนของสายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตรา
ข้าราชการท่ีเกษียณอายุฯ หรือลาออก  2 : 1  (หากเกษียณ หรือลาออก 2 อัตรา จะ
ได้รับทดแทน 1 อัตรา) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะฯ ได้จัดทําแผนการจัดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหม่งบประมาณแผ่นดิน 
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําแผนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการ/
ลาออก  จัดให้สรรอัตราใหม่ทดแทนให้กับภาควิชาฯ ต่าง ๆ ตามแผนทดแทนในปี 
2557-2580  โดยรับสมัครอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ภาควิชาฯ 
- ดําเนินการบริหารอัตรากําลังเพ่ือรองรับภาระงานสอน โดยเฉลี่ยภาระงานสอน
ให้กับอาจารย์ โดยผ่านท่ีประชุมภาควิชาฯ 
- หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมายภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจํา
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
หลักสูตร เช่น ดูแลการจัดทํา มคอ. ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยทุกภาคการศึกษา   
เอกสารอ้างอิง    
- กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากําลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 

2556-2559) 
- เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะฯ สรุปอัตรากําลังท่ีเกษียณ 

2557-2580 
 

- ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจําทุกคนต้องจัดทําข้อตกลงภาระงานและตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

2.  คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ โดยหาทุนให้อาจารย์ท่ี
ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ไปพัฒนาความรู้เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก 

3. คณะฯ และภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นว่าอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการได้นั้น ต้องมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้จากการวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์ คณะฯ จึงได้สนบัสนุนให้
ภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนการวิจยัโดยผ่านทีมวิจัย สถานวิจัย เพ่ือให้คณาจารย์
รวมกลุ่มทํางานวิจัยในด้านท่ีชํานาญ และสนับสนุนทุนการทําวิจัยจากเงินรายได้
คณะฯ และมหาวิทยาลัย และสนับสนุนทุนสําหรับให้อาจารย์เดินทางไปราชการ
เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ  และ มีทุนสําหรับ
อาจารย์เพ่ือลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเขียนตํารา  และพัฒนาสื่อการ
สอน   ทําให้อาจารย์นําผลงานนั้นไปเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนได้ 

4. มหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนเงินรางวัลตอบแทนสําหรับ
บทความตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 

5. หมายหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและการเขียนรายงาน SAR เม่ือวันท่ี 27-28 พฤษภาคม 
2558  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี 

6. แต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์สอนให้กับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ 
และอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดใหม่ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 60 
4. คะแนนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์

ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5/20 = 15 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา

หลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. จํานวน 1 คน 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 20 
4. คะแนนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. = 20x 5/60 = 1.67 

- ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ําหนัก (ในเอกสารนี้ หรือภาคผนวก)  
1. W. Musika, M. Wae-Hayee, P. Vessakosol, B. Niyomwas, C. Nuntadusit, "Investigation of Flow and Heat 

Transfer Characteristics of Annular Impinging Jet", Advanced Materials Research, Vols. 931-932, pp. 1223-
1227, May. 2014 (ค่าน้ําหนัก 1.0) 

2. N. Kaewchoothong, M. Wae-Hayee, P. Vessakosol, B. Niyomwas, C. Nuntadusit, "Flow and Heat Transfer 
Characteristics of Impinging Jet from Expansion Pipe Nozzle with Air Entrainment Holes", Advanced 
Materials Research, Vols. 931-932, pp. 1213-1217, May. 2014  (ค่าน้ําหนัก 1.0) 

3. B. Charnnok, P. Kirirat, S. Chaiprapat, "Potential Conversion of Plastic Waste in Old Landfill to Fuel", 
Advanced Materials Research, Vols. 931-932, pp. 844-848, May. 2014 (ค่าน้ําหนัก 1.0) 

 
2) คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักตามสูตร 

                         = (1+1+1) / 5 x 100 = 60 
3) แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ค่าน้ําหนัก (ระดับคุณภาพ)  = 60 x 5 / 20  = 15 
 
เอกสารอ้างอิง   
- บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    1. คณะฯ และ ภาควิชาฯ จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยู่และจะ

เกษียณในปีถัดไป 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรชุด มคอ.2       เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ  
     รศ.ดร.ชูเกียรติ  คุปตานนท์   ได้แต่งต้ังคนใหม่แทน 
3. มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร จํานวน 3 ท่าน เพ่ือไม่ให้ซํ้าซ้อนกับ

หลักสูตรอ่ืน 
4. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ 100 

 
- ความพึงพอใจของ

อาจารย์ ต่อการบริหาร
หลักสูตร    

ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรจากอาจารย์ผู้สอน  โดยมีระดับความพึง
พอใจ ด้านหลักสูตรระดับดี  คะแนน 4.33 จากคะแนนเต็ม 5  และความพึงพอใจการ
จัดการเรียนการสอน ระดับดี คะแนน  4.11  จากคะแนนเต็ม 5 
อ้างอิง  แบบประเมินหลักสูตรจากอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

 
ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 3.5 3.97 4.05 
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

   

- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

20 74.07 3.70 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 1 2 2 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 2 2 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1 2 2 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

2554 32 32 31 31  31 12 
2555 33 - 30 30 30 30 
2556 32 - - 30 30 30 
2557 38 - - - 35 35 

นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2554  มีนักศกึษาจบการศึกษา จํานวน 36 คน จากข้อมลู 2/2557 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  
จากแผนการรับนักศึกษา  ภาควิชารับนักศึกษาปีละ 40 คน มีนักศึกษาเข้าภาควิชาเต็มตามจํานวน แต่มีสถานะที่
ไม่สามารถเรียนได้ ดังน้ี 

ปีการศึกษา ไม่มารายงานตัว ตก-ออก ลาออก ไม่ลงทะเบียน ย้ายสาขา 
2554 - 1 - - - 
2555 1 1 - 1 - 
2556 1 - - 1 - 
2557 1 2 - - - 

เอกสารอ้างอิง  1. สถิตินักศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
  2. แผนการรับนักศึกษา 
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การรับนักศึกษา ขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ)  ดึง
ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาตามปีการศึกษา จากกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีข้อมูลจํานวนท่ีคณะยืนยันจํานวนรับ ตามประเภทวิชา 
(สน.)  โดยภาควิชาฯ จัดส่งแผนการรับนักศึกษาไปท่ีกลุ่มแผนงานฯ 

2. จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับนักศึกษาใหม่ตามปีการศึกษา เพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road Show) 

3. จัดทําโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม (โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกตามคุณสมบัติโครงการ)   
3.1. โครงการทุนมงคลสุข 
3.2. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.    
3.3. โครงการลูกพระราชบิดา 1      
3.4. โครงการลูกพระราชบิดา 2       
3.5. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี 1 
3.6. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี 2 

หากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือส่วนอ่ืนใดในแต่ละปีการศึกษา 
ต้องนําเข้ากรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนาม 

4. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2557 เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  (Road Show) ตาม
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

5. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ หน้าเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 

6. รับสมัครนักศึกษาโดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม
คุณสมบัติโครงการท่ีประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ 

7. จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
http://www.eng.psu.ac.th/home.html   

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

10. จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิ (ชําระค่าธรรมเนียนการศึกษาและส่งหลักฐาน
การยืนยันสิทธ์ิ) 

11. รายงานสรุปจํานวนรับนักศึกษาเข้าคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2557 



   14

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
ขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ) จัดทํา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งานรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
1.1. โครงการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
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. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
1.9. โครงการรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
1.10. โครงการมหาดไทย 
1.11. โครงการ ศอบต. 
1.12. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 

(Admissions) 
2. งานรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทําประกาศโครงการต่าง ๆ แขวน

ไว้หน้าเว็บไซต์ งานรับนักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์    เม่ือได้รับข้อมูลจากงานรับนักศึกษาเร่ืองการขอข้อมูลห้อง

ในการจัดสอบสัมภาษณ์  รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ประสานงาน
การสอบสัมภาษณ์ จึงจัดทําบันทึกข้อความขอข้อมูลจากภาควิชาเพ่ือแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวแก่งานรบันักศึกษา และจัดทําคําสั่งแต่งต้ังในภาพรวมของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยต่อไป 

4. งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
และส่งข้อมูลมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์ ตามข้อมูลท่ีแจ้งไปยังงานรับนักศึกษา 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังงานรับนักศึกษา 

หลังจากสัมภาษณ์ 
7. งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
8. งานรับนักศึกษาเปิดระบบการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
9. งานรับนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House 

ให้กองทะเบียนและประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ท้ังหมดมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
จากข้อมูลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2557  
พบว่านักศึกษาท่ีรับเข้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีรับเข้ามาโดยโครงการรับนักศึกษาโดยวิธี
รับตรง 14 จังหวัด  และโครงการรับทุนและโควตาต่าง ๆ  ส่วนโครงการ Admission จะ
มีจํานวนนักศึกษาน้อย  และปัจจุบันจะมีนักศึกษาผู้หญิงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
เอกสารอ้างอิง 
- วศ.3.1-1  โครงการทุนมงคลสุข ปีการศึกษา 2557 
- วศ.3.1-2  โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.  ปีการศึกษา 2557 
- วศ.3.1-3  โครงการลูกพระราชบิดา 1 ปีการศึกษา 2557 
- วศ.3.1-4  โครงการลูกพระราชบิดา 2 ปีการศึกษา 2557 
- วศ.3.1-5  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
- วศ.3.1-6  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
- วศ.3.1-7  มติคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2556 เร่ืองการ
ปรับปรุงประกาศโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 

- วศ.3.1-8  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2557 

- วศ.3.1-9  http://www.eng.psu.ac.th/home.html  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
- วศ.3.1-10  https://fmishatyai.psu.ac.th/newstudent/Student/Default.aspx 
ระบบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- วศ.3.1-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษทุกโครงการ  
ประจําปีการศึกษา 2557 

- วศ.3.1-12  สรุปจํานวนรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2557  
คณะกรรมการประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2557 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน  
2557 

- วศ.3.1-13  http://www.entrance.psu.ac.th/ งานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- วศ.3.1-14  ตัวอย่างการส่งรายชือ่อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โดย
วิธีรับรวม (Admission)  ประจําปีการศึกษา  2557 

- วศ.3.1-15  ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการ
คัดเลือกฯ โดยวิธีรับรวม (Admission)  ประจําปีการศึกษา  2557 

- วศ.3.1-16  ภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย “ก้าวย่างอย่าง
ม่ันใจ เส้นทางสายใหม่วิศวะดงยาง” โดยหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ   โดยบรรยาย
ในหัวข้อ วิธีการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์  และทดสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell 
Me More  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
ภาควิชาฯ 
ภาควิชาฯ จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
พ้ืนฐาน ระเบียบปฏิบัติของภาควิชาฯ   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา  และสอดแทรกระบบการคิดให้กับ
นักศึกษา System Thinking   
 
จากการประเมินกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีท่ี 2 พบว่าหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรมนักศึกษามีทักษะด้านต่างๆที่ดีข้ึน สังเกตไดจ้ากการเข้าชั้นเรียนในช่วงแรก
ของเปิดเทอม นักศึกษาในชั้นปีรู้จักสนิทสนมเร็วข้ึน รวมท้ังกับอาจารย์ผู้สอน และ
เจ้าหน้าท่ีในภาควิชาฯ  นักศึกษากล้าท่ีจะเข้ามาซักถาม พูดคุย  ในระหว่างเรียน
นักศึกษามีสมาธิ และตั้งใจเรียน เม่ือเทียบกับนักศึกษารุ่นก่อน ๆ 
 
เอกสารอ้างอิง 
- มอ. 204.1/304 ขออนุมัติจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีท่ี 2 
- แบบประเมินกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีท่ี 2 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุมการดูแล 

การให้คําปรึกษาวิชา 
การและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
1. จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาท้ังทางด้าน

วิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  
2. ให้บริการตอบคําถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network Facebook ของหน่วย

ทะเบียนโดยใช้ชื่อ Rado Tabian 
3. จัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ หน้าข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี www.eng.psu.ac.th/menu-
std/newssstd/stdnews.html 

4. จัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เร่ืองการแนะแนวการ
จัดสรรสาขาวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 

5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยมีการจัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี 
(Project Day) ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ภาควิชาฯ 
ภาควิชาฯ เร่ิมดูแลนักศึกษาต้ังแต่ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเข้าภาควิชาฯ  โดยมีกิจกรรมการดูแลดังนี้ 
1.    ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 2  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐาน ระเบียบ
ปฏิบัติของภาควิชาฯ   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชา  และสอดแทรกระบบการคิดให้กับนักศึกษา System 
Thinking   
2.    ภาควิชาฯ จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน โดยเฉลี่ยจาํนวนนักศึกษา  
ให้กับ อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าๆ กัน 
3.    จัดพบนักศึกษาในท่ีปรึกษาภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง ก่อนสอบกลางภาค และก่อน 
สอบปลายภาค 
4.    จัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาท่ีมีสถานะรอพินิจ และต่ํากว่า 2.10 ทุกปีการศึกษา 
เพ่ือร่วมประชุมและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของภาควิชาฯ  และอาจารย์ท่ีปรึกษา  ซ่ึง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือหารือแนวทางในการแก้ปัญหา
ผลการเรียนท่ีตกตํ่าของนักศกึษา ท้ังนี้คาดว่าผลสําเร็จจากโครงการนี้จะประคับประคอง
ให้นักศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
5.    มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  และช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์/E-mail/Facebook  โดยใช้ชื่อ Memte  
 
ผลการประเมิน    โครงการพบผู้ปกครองและนักศึกษาท่ีมีสถานะรอพินิจ  พบว่า 
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ เพ่ือช่วยกันกระตุ้นให้นักศึกษา
และดูแลนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
- วศ.3.2-1   ห้องบริการทางการศกึษาแก่นักศึกษา 
- วศ.3.2-2  https://www.facebook.com/tabian.eng การให้บริการข่าวสารแก่

นักศึกษาผ่านช่อง facebook 
- วศ.3.2-3  https://www.eng.psu.ac.th/menu-std/newssstd/stdnews.html 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านหน้าข่าวนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- วศ.3.2-4  ภาพกิจกรรม เร่ืองการแนะแนวการจัดสรรสาขาวิชาเรียน สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 

- โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษารอพินิจ 
- โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา 
- แบบประเมินโครงการ “วิศวกรรมเคร่ืองกลพบผู้ปกครองนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการ  
  เรียน ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 โดยมีการจัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี 
(Project Day) ปีการศึกษา 2557 โดยหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 

 
ภาควิชาฯ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน โดยมี

การจัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี (Project Day) 
ปีการศึกษา 2557 โดยภาควิชาฯ  เพ่ือคัดเลือกไปนําเสนอ  Project Day ของคณะ 

2. สนับสนุนนักศึกษาปริญญาตรี นําผลงาน Project นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการใน
เวทีต่าง ๆ เช่น ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 

3. ส่งเสริมนักศึกษาท่ีทํา Project ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมนุม เช่น ชุมนุมเขียนแบบและ
วิศวกรรมยานยนต์  เข้าร่วมการแข่งขันฟลอมูล่า ระดับประเทศ และระดับชาติ    
ชุมนุมโรโบติก  เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ท้ังระดับประเทศ และระดับชาติ  ซ่ึง
ผลงานต่างๆ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 

4. จัดหาสถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศกึษา  ซ่ึงภาควิชา
ต้องจัดทําแผนการเรียนให้กับนักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะ 

 
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมท่ีฝึกงานสหกิจศึกษาท่ี บริษัท สยามมิชลิน จํากัด เม่ือจบการ 
ศึกษาทางบริษัทรับเข้าทํางานท้ังหมด 
 เอกสารอ้างอิง 
- วศ.3.2-5  ภาพกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี (Project 

Day) ปีการศึกษา 2557 
- โครงการ Projcet Day  
- โครงการแข่งขันฟลอมูล่า 
- โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ 
- โครงการสหกิจศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
2. การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเข้า 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่
คงค้างอยู่ 

จํานวนที่
หายไป 

อัตราการ
คงอยู่ร้อย

ละ 
2554 32 19 12 1 96.88 
2555 33 - 30 3 90.91 
2556 32 - 30 2 93.75 
2557 38 - 35 3 92.10 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
การคิดอัตราการคงอยู่ 
I. คิดจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละปี (ปีการศึกษา 2557) 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าท้ังหมด   135  คน  (ปี 2554-2557) 
2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป  9  คน 
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2)  126  คน (คิดแต่ละปีท่ีรับเข้า) 

II.คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 93.33 
   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คูณด้วย 100 แล้วหารด้วยจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 
หมายเหตุ  นักศึกษารหัส 54  คงเหลือร้อยละ 40.62 เนื่องจาก จบการศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 
 

3. การสําเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

อัตราการสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2554 32 19 59.37 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 
    อธิบายปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศกึษาของนักศึกษา 
จากข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าหลักสูตรปีการศึกษา 
2554 ซ่ึงเป็นปีแรกของการเรียนในหลักสูตรปรับปรุง 2554  มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.37 ซ่ึงเป็นข้อมูลของนักศึกษาท่ีจบภาคการศึกษาท่ี 2/2557  
ส่วนท่ีเหลืออีกจํานวน 12 คน คาดว่าจะจบในภารการศึกษาท่ี 3/2557 และหลังจากนี้ 
 

4. ความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร 
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ภาควิชาฯ มีกล่องให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงปรากฏว่าท่ีผ่านมาไม่มีนักศึกษา
ร้องเรียนภาควิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของนักศึกษา   นักศึกษามีความพึง
พอใจด้านหลักสูตร ในระดับ ดี  ค่าเฉลี่ย   3.50    จากคะแนนเต็ม 5  และความพึงพอใจ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.56  จากคะแนนเต็ม 5 

 
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 

 จํานวน 
1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด  23 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําและศึกษาต่อ  15 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  8 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวนบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาท้ังหมด 
34.78 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 4.05   
เอกสารอ้างอิง  แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รุ่นปี
การศึกษา 2555 



   20

ตารางที่ 3.5 (สําหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี) ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งช้ีที่ 2.2) 
 
ตารางสรุปภาวการณ์หางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จบปีการศึกษา 2556 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 31 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 31 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

 
20 
12 
8 

 
74.07 
60.00 
40.00 

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ - - 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - - 
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 3 9.68 
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 1 3.22 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา บวกจํานวน
บัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

20 74.07 

 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
 จากการเปรียบเทียบภาวการณ์หางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างรุ่นที่จบการศึกษา 2555 
กับรุ่นที่จบการศึกษา 2556  ดังน้ี 
รุ่นที่จบการศึกษา 2555  บัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ร้อยละ  78.95 
รุ่นที่จบการศึกษา 2556  บัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ร้อยละ  74.07 
 จะเห็นว่านักศึกษามีงานทําลดลงร้อยละ 4.88  ซึ่งเป็นจํานวนไม่สูงมาก  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะนักศึกษาปี 
2555  จํานวนน้อยกว่านักศึกษาปี 2556   
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
 

ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 2 2 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1 2 2 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1 2 2 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

80 100 5 

 
 
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

รหัส  
ช่ือวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

215-001 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1/2557 28.29 21.71 - - - - - - - - - - - - - 129 129 
215-002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                    (01) 1/2557 17.95 - 12.8

2 
10.2

6 
23.0

8 
12.26 15.3

8 
10.25 - 4 - - - - - 43 35 

                                                       (02) 1/2557 24.39 4.88 12.2
0 

12.1
9 

14.6
3 

14.63 9.76 7.32 - - - - - - - 41 38 

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                 (05) 1/2557 - - 8.33 10.4
2 

16.6
7 

22.92 8.33 22.92 4.17 2 - - - - - 48 35 

215-222 กลศาสตร์วัสดุ 1                       (03) 1/2557 - 8.33 16.6
7 

20.8
3 

20.8
3 

8.33 20.8
3 

4.17 - 2 - - - - - 49 42 

215-324 กลศาสตร์เครือ่งจักรกล 1/2557 7.25 11.59 18.8
4 

37.6
8 

11.5
9 

2.90 4.35 5.80 - 1 - - - - - 69 65 

215-325 การสั่นสะเทอืนเชิงกล 1/2557 5.45 3.64 9.09 25.4
5 

18.1
8 

10.91 14.5
5 

12.73 - - - - - - - 55 48 

215-343 กําลังของไหล 1/2557 6.45 9.68 45.1
6 

19.3
5 

6.45 12.90 - - - - - - - - - 31 31 

219-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1        1/2557 2.96 61.76 17.6
5 

- - - - - 5.88 - - - - - - 34 34 

219-303 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนกิส์     1/2557 58.82 11.76 17.6
5 

11.7
6 

- - - - - - -    - 35 35 

219-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1/2557 8.9 78.26 13.0
4 

- - - - - - - - - - - - 23 23 

219-462 แนะนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 1/2557 85 5 5 - 5 - - - - - - - - - - 20 20 
215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1          (01) 2/2557 10.42 14.58 - 10.4

2 
27.0

8 
6.25 16.6

7 
8.33 6.25 6 - - - - - 48 41 

215-241 กลศาสตร์ของไหล 1                  (03) 2/2557 3.7 - 3.7 14 
.81 

25.9
3 

11.11 14.8
4 

22.22 3.7 - - - - - - 30 23 

215-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล                                 (01) 

2/2557 - - 3.39 16.9
5 

13.5
6 

25.42 33.9 10.17 1.69 3 - - - - - 59 52 

                                                     (02) 2/2557 - - 5.08 6.78 27.1
2 

28.81 27.1
2 

5.08 - 3 - - - - - 59 56 

215-314 การออกแบบเคร่ืองกล 1              (01) 2/2557 5.62 2.63 2.63 2.63 34.2
1 

28.95 17.1
1 

3.95 2.63 2 - - - - - 76 71 

                                                     (02) 2/2557 2.27 2.27 4.55 6.82 11.3
6 

29.55 36.3
6 

4.55 2.27 4 - - - - - 44 41 
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รหัส  
ช่ือวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล                 (02) 2/2557 4.65 11.63 6.98 27.9
1 

27.9
1 

9.3 4.65 4.65 2.33 - - - - - - 43 40 

215-352  ระบบควบคุมอัตโนมัติ               (02) 2/2557 - 10.39 19.4
8 

9.09 23.3
8 

24.68 5.19 6.49 1.3 - - - - - - 77 71 

219-212 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์              2/2557 29.63 37.04 22.1
2 

7.4 - - - - 3.7 - - - - - - 27 27 

219-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2        2/2557 2.86 42.86 31.4
3 

11.4
3 

5.71 2.86 - - 2.86 - - - - - - 35 35 

219-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 2/2557 - 33.33 - 66.6
7 

- - - - - - - - - - - 3 3 

219-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2          2/2557 86.96 13.04 - - - - - - - - - - - - - 23 23 
219-305 การฝึกงาน 3/2557 - - - - - - - - - - 4

8
.
1
5 

5
1
.
8
5 

- - - 27 27 

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

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามแนวคิดดังต่อไปน้ี 
            การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ คือ การสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม โดยส่งเสริม
ระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับปรุงระบบการผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การทํางาน และให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดย
ความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาของภาครัฐ 
          ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นับได้ว่าเป็นส่วนสําคญัในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับ
ประเทศ และอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ มีการขยายตัวและขยาย
ฐานการผลิตให้ครอบคลุมและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและจําเป็นต้องวิจัย เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการแข่งขันท่ีสูงข้ึน อุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนมีความ
ต้องการวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการ
วิจัย และเทคโนโลยีข้ันสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการพัฒนาในวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อม
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบของหลักสูตรเป็นสิ่งจําเป็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงนาํไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชพี
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละ 

2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ในเชิง
บูรณาการท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาข้ันสูงใน
สาขาวิศวกรรมเฉพาะทางท้ังสามได ้

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้สูงข้ึนไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

4. คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการ
ทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์
ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

- การปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวความคิดของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงจึงมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยนรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรมโดยจะเน้นเนื้อหาทาง 

Engineering software tools  
2. ปรับเปลี่ยนรายวิชา 219-451 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ เป็นวิชาบังคบัเลือก

วิชาชีพ 
3. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 
4. เน้นสื่อการเรียนการสอนเป็นแบบภาษาอังกฤษ รวมถึงฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

ท้ัง 4 ด้านแบบ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกําหนดผู้สอน 1. หัวหน้าภาควิชาฯ ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เพ่ือรองรับและกําหนดผู้สอน โดยให้ดําเนินการจัดประชุมหารือเพ่ือกําหนดผู้สอนและ
ความเหมาะสมในรายวิชาฯ ของแต่ละภาคการศึกษาเป็นรายบุคคล   
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
2. ภาควิชาฯ  มอบหมายให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ

จัดภาระงานสอนให้กับคณาจารย์  โดยผ่านการประชุม และความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ หลังจากกําหนดผู้สอนตามความถนัด และความ
ชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน  ของผู้สอนรายบุคคล และกระจายรายวิชาตามสาขาท่ี
อาจารย์มีความถนัด โดยกระจายภาระงานสอนให้เท่าเทียมกัน ตามความเหมาะสมใน
ข้ันเบื้องต้น 

3. หลังจากการกําหนดผู้สอนผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาฯภาควิชาฯ แล้ว ได้
ดําเนินการนําภาระงานสอนเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของภาควิชาฯ เพ่ือรับทราบ และ
รับรองการจัดภาระงานสอน  

4. ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีระบบจัดภาระงานสอน โดยผู้สอนแต่ละท่านสามารถเข้าไปดู
ข้อมูลรายวิชาท่ีรับผิดขอบสอนผ่านเอกสาร ซ่ึงแจกให้ทราบเป็นรายบุคคล และอีก
ช่องทางหนึ่งผ่าน Web site ของภาควิชาฯ 
http://me.psu.ac.th/mehome/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=13&Itemid=11 (ระบบภาระงานสอนของภาควิชาฯ)  ซ่ึงได้จําลองภาระงาน
สอนให้ผู้สอนแต่ละท่านเข้าไปดูและตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา หากตรวจ
พบว่าไม่ถูกต้องผู้สอนสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้
ถูกต้อง  
 
 

- การกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 ) 

1. ภาควิชาฯ ได้แจ้งผู้สอนแต่ละท่านดําเนินการจัดทํา มคอ.3 (แผนการสอน) และมคอ.4  
ผ่านเอกสารเป็นรายบุคลคล และผ่านระบบแจ้งเตือนทาง E-mail  ภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยกําหนดให้จัดทําก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  ท้ังนี้ได้จัดให้ผู้ดูแลหลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ตรวจสอบ และส่ง
ข้อเสนอแนะ   กรณีท่ีรายวิชาใดข้อมูลไม่ครบถ้วน  โดยเจ้าหน้าท่ีประจําภาควิชาฯ 
เป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เพ่ือดําเนินการเพ่ิมเติมและไขข้อมูล
ต่อไปหลังจากทุกรายวิชาจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ภาควิชาฯ ได้จัดทําสรุปเป็น
เอกสารรวมวิชาส่งต่อหน่วยทะเบียน คณะวิศวฯ ในลําดับถัดไป   

2. กําหนดให้ผู้เรียนดําเนินการประเมินผลการสอนและข้อเสนอแนะ ของคณาจารย์ใน
รายวิชาท่ีได้เรียน ก่อนสอบปลายภาค  ซ่ึงจะเป็นผลสะท้อนไปยังผู้สอนเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 

 
- การจัดการเรียนการ

สอนในระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมี
การบูรณาการกบั
การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุง

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือส่งเสริมการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ   
ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการท้ัง
ในและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์

2. สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึน และมีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

4. พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสู่การแข่งขันหุ่นยนต์โรโบติก 
5. มีหัวข้อโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการและเทคนิคการ

ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้วและน้ํามันปาล์มดิบ  เพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการ
ให้กับบุคคลท่ีสนใจและวิสาหกิจชุมชน  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 

เอกสารอ้างอิง   
1.  ชื่อโครงการ   : การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและน้ํามันปาล์มดิบสู่
ชุมชน  วันท่ี  2-3  พฤษภาคม   2556 
2.  ชื่อโครงการ   : การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและน้ํามันปาล์มดิบสู่
ชุมชน  วันท่ี  21-22 กรกฎาคม 2557 
3.  ชื่อโครงการ   : การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและน้ํามันปาล์มดิบสู่
ชุมชน  วันท่ี  13-14 กรกฎาคม 2558 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของ
อาจารย์ผู้สอน โดยกําหนดให้มีการรายงาน เช่น 
 มคอ.3 แผนการสอน รายละเอียดของรายวิชา เข่น เกณฑ์การประเมิน และผลการ
ประเมิน 
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของภาควิชา 
มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิง  มคอ.3  มคอ. 4 https://tqf.psu.ac.th/ 
 

- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

1. กําหนดให้ผู้สอนต้องส่งข้อสอบกลางภาค และข้อสอบไล่ ของแต่ละภาคการศึกษาใน
รายวิชาบรรยาย ตามแผนการสอนใน มคอ.3 ก่อนสอบอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือประเมิน
ข้อสอบ 

2. ในกรณีท่ีมีอาจารย์สอนหลายตอน  ผู้สอนแต่ละตอนต้องประชุมเพ่ือพิจารณาการออก
ข้อสอบ 

3. ภาควิชาฯ แต่งต้ังกรรมการประเมินข้อสอบ เพ่ือประเมินข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ  
4. เม่ือกรรมการประเมินข้อสอบ เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไข ผู้สอนจะ

ดําเนินการแก้ไข ก่อนส่งห้องสอบ 
5. กําหนดให้ผู้สอนประกาศคะแนนสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
6. มีการประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา 
7.  กําหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 

- การกํากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 

1.  กําหนดให้ผู้เรียนดําเนินการประเมินผลการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ 
ของคณาจารย์ในรายวิชาท่ีได้เรียน ก่อนสอบปลายภาค  ซ่ึงจะเป็นผลสะท้อนไปยังผู้สอน
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 
2.  กรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา หากพบว่ามีผลการประเมินการสอนตํ่ากว่า 3.50 
3.  จัดทํา มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร 
4.  มีการประชุมเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
เอกสารอ้างอิง  รายงานการประชุม   
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เม่ือวันท่ี  10 มิถุนายน 2558 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เม่ือวันท่ี  18 สิงหาคม 2558 
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุม วันท่ี 16 
มีนาคม 2558 
รายงานการประชุม วันท่ี  27 
มีนาคม 2558 
 

 

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

รายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ. วันท่ี   
และมีหนังสือประทับตราเพื่อแจ้งให้
ทราบผลการพิจารณาจากสาํนักงาน
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
 

 

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

มคอ. 2 
ตามระบบ https://tqf.psu.ac.th/ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

 

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

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ทางภาควิชา 
กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา
รายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
https://tqf.psu.ac.th/ 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มีการจัดทํารายละเอียดครบตาม
แบบ มคอ.7  
 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการประชุมกรรมการประจํา
หลักสูตร เพ่ือทวนสอบรายวิชาทุก
รายวิชาท่ีอยู่ใน มคอ.5 และ มคอ.6 
ผลการทวนสอบ ยังไม่พบปัญหาใน
ข้ันวิกฤตเม่ือเทียบกับผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาของนักศึกษา  
เอกสารอ้างอิง  รายงานการประชุม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 และ 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2558 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว  

ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยการเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้กับนักศึกษามากข้ึน
เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ และ
หลากหลาย 
จัดให้นักศึกษาเย่ียมชมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

- อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ เข้ารับการ
ปฐมนิเทศเม่ือวันท่ี   28-31 
กรกฎาคม 2558   
และเข้ารับการอบรมหลักสูตร ก้าว
แรกสู่อาจารย์มืออาชีพ เม่ือวันท่ี 
28-31 กรกฎาคม 2558 
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและ
การเขียนรายงาน SAR เม่ือวันท่ี 27-
28 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี  ซ่ึงจากการอบรม 
ประธานฯ หลักสูตร ได้นํามาแจ้งให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรทราบถึง
เกณฑ์ต่าง ๆ 

 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
คร้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ทุกคน 
1.  ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ 
วันท่ี 19-20 มี.ค. 2558 ประชุมเพ่ือ
คิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

 
วันท่ี 26-28 มี.ค. 58 สัมมนาเรื่อง
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ 
จ.พระนครศรีอยุธยา  
วันท่ี 18-20 มิ.ย. 2558 ไปราชการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 7 
(ICET-2015) และประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (PEC-11) ณ 
รร.ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต  
วันท่ี 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2558 ไป
ราชการเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 29 ณ รร.เดอะกรีนเนอร่ี เขา
ใหญ่ จ.นครราชสีมา  
วันท่ี 28-31 กรกฎาคม 2558 
เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและการ
เขียนรายงาน SAR เม่ือวันท่ี 27-28 
พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสริิราชสมบัติครบ 
60 ปี   
 
2. อ.ชลิตา  หิรัญสุข 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2558 สัมมนา
บุคลากรภาควิชา เร่ือง หลักสูตร   
ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 
3. อ.จีระภา  สุขแก้ว 
วันท่ี 5-7 มิย.2558  สัมมนา
บุคลากรภาควิชาเรื่องหลักสูตรนอก
สถานท่ี  ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา 
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ตรัง 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

4.  ดร.ภาสกร เวสสะโกศล 
วันท่ี 28-29 พ.ค. 2558 อบรม
โปรแกรม SPACECLAIM สําหรับ 
CAD3D ชั้น 9 อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภมิ ศูนย์นนทบุรี (ใต้) 
 
5.  รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 
วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2558  เข้า
ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการศึกษา ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2558  
อบรมโครงการจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือ
บ่มเพาะคุณธรรมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม 
วันท่ี 3-7 มีนาคม 2558  อบรมการ
สอนโครงงานฐานวิจัยด้วยการ
เรียนรู้แบบ STEM  ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอร่ี เขาใหญ่  
 
เอกสารอ้างอิง  รายการเดินทางไป
ราชการ 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีการส่งบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด จํานวน  15 คน เข้ารับการ
สัมมนาภาควิชา อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง  
วันท่ี 5-7 มิย.2558  สัมมนาเรื่อง
หลักสูตร   นอกสถานท่ี   จํานวน 
15 คน 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

วันท่ี  12 มิย.2558  สัมมนา
ภาควิชา ในสถานท่ี  จํานวน 15 คน 
วันท่ี  4-6  พย.2557  โครงการ
ศึกษาดูงาน และการเรียนการสอน 
UniMAP และดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท Naza 
automotive company ณ 
ประเทศมาเลเซีย  จํานวน  12 คน 
วันท่ี 30 มิย.-3 กค.2558  เข้าร่วม
ประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 29  จํานวน 3 คน 
วันท่ี 27-29 พค.2558  อบรม
โปรแกรม BRICSCAD และ 
SPACECLAIM  ณ บ.ซิกม่าร์โซลูชั่น 
จํานวน 1 คน 
วันท่ี 28-31 กรกฎาคม 2558 
เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและการ
เขียนรายงาน SAR เม่ือวันท่ี 27-28 
พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ  จํานวน 2 คน 
เอกสารอ้างอิง  รายการเดินทางไป
ราชการ 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2557  ทางภาควิชาฯ 
ได้ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร  ได้คะแนน
ระดับ  3.53 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

แบบประเมินความพึงพอใจ  4.05 
 

 

- รวมตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี จํานวน  12  ตัวบ่งช้ี 
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- ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน  12  ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี 

หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
- - - - - - 

 
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
- - - - 

 
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 

 
ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง มี 
(ระบุ

คะแนน) 

ไม่มี 

215-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1/2557 4.57   
215-002 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป                      (01) 1/2557 3.95   

                                               (02) 1/2557 3.89   
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                  (05) 1/2557 4.08   
215-222 กลศาสตร์วัสดุ 1                         (03) 1/2557 4.70   
215-324 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 1/2557 4.55   
215-325 การสัน่สะเทือนเชิงกล 1/2557 3.97   
215-343 กําลังของไหล 1/2557 4.58   
215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1            (01) 2/2557 4.15   
215-241 กลศาสตร์ของไหล 1                    (03) 2/2557 4.32   
215-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ 2/2557 4.67   
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วิศวกรรมเคร่ืองกล                                  (01) 
                                                         (02) 2/2557 4.29   
215-314 การออกแบบเคร่ืองกล 1               (01) 2/2557 4.60   

                                                      (02) 2/2557 4.62   
215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล                  (02) 2/2557 4.29   
215-352  ระบบควบคุมอัตโนมัติ                 (02) 2/2557 4.59   
219-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 (01) 1/2557 -  เป็นวิชาปฏิบัติการ 
219-303 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(01) 1/2557 4.80   
219-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1   (01) 1/2557 -  ผู้สอนร่วมหลายท่าน 
219-462 แนะนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์              (01) 1/2557 4.72   
219-212 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์       (01) 2/2557 4.30   
219-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 (01) 2/2557 -  เป็นวิชาปฏิบัติการ 
219-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1   (01) 2/2557 -  ผู้สอนร่วมหลายท่าน 
219-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2   (01) 2/2557 -  ผู้สอนร่วมหลายท่าน 
219-305  การฝึกงาน 3/2557 -  ผู้สอนร่วมหลายท่าน 

 
หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ผลการประเมนิการสอนโดยนักศึกษาโดยรวมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาตรี  สรปุได้
ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผลการประเมนิระดับภาควิชา  4.49  จากคะแนนเต็ม 5 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผลการประเมนิระดับภาควิชา  4.53  จากคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนเฉล่ีย 2 ภาคการศึกษา   ผลการประเมินระดับภาควิชา  4.51  จากคะแนนเต็ม 5 
 
ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม เร่ืองเหล่านี้ควรเป็นเรื่องท่ีต้องปลูกฝัง
โดยสังคม/ชุมชน/ครอบครัว และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังปรับปรุง
ระบบทางสังคมให้มีตัวอย่างท่ีดีๆ 

 

การปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ควรส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการ
เรียนการสอน เช่น ใน
รายวิชาเสริมหลักสูตร 

ความรู้ ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม/ เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

คณะ/ภาควิชา มีเงิน
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
เสนอผลงานทางวิชาการ 

ทักษะทางปัญญา ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม/ เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ

คณะ/ภาควิชา มีเงิน
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ผลงานวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมฐานให้นักศึกษา
รู้จักกันเพ่ิมข้ึน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร
ทางด้านบุคคลากร/ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การมีบุคลากร
สารสนเทศให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ และภาควิชาฯ ได้จัด
เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาแล้ว 

 เอกสารอ้างอิง  แบบประเมินหลักสูตรของผู้สอน 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่  1   คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1  คน 
 

ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้
ร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
สัมมนาภาควิชา 17 15 ระดมสมองการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี 2559  

อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

วันท่ี  4-6  พย.2557  
โครงการศึกษาดูงาน และ
การเรียนการสอน UniMAP 
และดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท Naza 
automotive company 
ณ ประเทศมาเลเซีย  
จํานวน  12 คน 
 

7 12 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  
เป็นแนวทางในการพัฒนา Lab ของภาควิชา  
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6 ) 

 
ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 1 1 

 
ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคในอนาคต 
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
รายวิชาท่ีต้องใช้ห้องปฏิบัติการจํานวน
มาก 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
ในการสร้างความชํานาญ 
ในการใช้เคร่ืองมือให้แก่นักศึกษา 
 

จัดชั่วโมงปฏิบัติเพ่ิมหลังเวลาเรียน หรือ
จัดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 

สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ  
ในการจัดโครงการสหกิจศึกษา มี
จํานวนไม่พอเพียง 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
ในการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ 

ประสานงาน สร้างความร่วมมือ สร้าง
เครือข่ายระหว่างสถานประกอบการ
และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือร่วมหา
แหล่งปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษา 
 

 
ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการดําเนินงาน

ของภาค วิชา /คณะ /
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจาร ย์ประจํ า
หลักสูตร เ พ่ือ ใ ห้ มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาฯ ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจําท้ัง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่ง
ได้ดําเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ ประจําหลักสูตร ภาควิชา/
คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขต
หาดใหญ่ท่ีผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจาก อาจารย์ประจําหลักสูตร ภาควิชา/คณะ 
และคณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด ซ่ึงสามารถใช้ร่วมกันได้ 5 วิทยาเขต  
      แนวทางการจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียน การสอน 
มีดังนี้  
     1.1 คณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด จัดสรรงบประมาณและกําหนด นโยบาย
การจัดหาหนังสอื วารสารฐานข้อมูล  
     1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตํารา วารสาร
และฐานข้อมูล ท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซ้ือ  
     1.3 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารฐานข้อมูล จากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ภาควิชา/คณะ  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

     1.4 การจัดซ้ือจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูล  
     1.5 การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล ก่อนให้บริการ  
     1.6 การบริการ ประชาสัมพันธ์/แนะนํา/อบรมการใช้  
     1.7 การประเมินความพึงพอใจ  
หมายเหตุ การจัดสรรงบประมาณจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ของวิทยา เขตอ่ืนๆ 
ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต 
 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้สวัสดิการเบิกเงินค่าบรรณสารสงเคราะห์ให้กับอาจารย์ 
และสายครู/ช่าง เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ ตํารา ไว้ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ   
ด้านสถานท่ี  
      มหาวิทยาลัยฯ  จัดห้องสมุดให้กับนักศึกษา  และศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
      คณะฯ  มีฝ่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และจัด Wi-Fi ความเร็วสูงท่ัวท้ังคณะฯ ให้กับบุคลากรและ
นักศกึษาค้นคว้าข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ   
      ภาควิชาฯ จัดห้องสมุดประจําภาควิชาฯ ให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นสถานท่ีค้นคว้า
ข้อมูล และระบบการยืมหนังสือของภาควิชา   
      ภาควิชาฯ จัดหา Textbook ให้กับนักศึกษายืมเรียน เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการทํางาน  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์มีกระบวนการ PDCA ปรับปรุงผลการ 
ดําเนินงานตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ มีวิธีการประเมินความมา
ปรับปรุงงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจผู้ใช้บริการให้เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
      1. ประเมินและสรุปผลการสั่งซ้ือหนังสือในเดือนกรกฎาคม ทุกปี เพ่ือ ติดตาม
รายการหนังสือค้างส่งจากบริษัท หรือตัวแทนจําหน่าย เตรียมปิดงบประมาณประจําปี
และประมาณการงบประมาณสั่งซ้ือหนังสือในปีต่อไป ในปี 2557 สั่งซ้ือหนังสือได้ 95% 
ส่วนหนังสือท่ีสั่งซ้ือไม่ได้แจ้งกลับให้อาจารย์ทราบ พร้อมเหตุผลเช่น หนังสือท่ีไม่มีการ
พิมพ์เผยแพร่ (out of print) หนังสือค้างสง่ 
    2. ราคาวารสารฐานข้อมูลเพ่ิมข้ึน ประมาณ 5-15% ทุกปี ห้องสมุดได้ วิเคราะห์สถิติ
การใช้และค่าใช้จ่ายการจัดหาวารสารฐานข้อมูล (ปี2556-2558) และร่วมมือกับ 
ห้องสมุดส่วนภูมิภาค จัดหา วารสาร ฐานข้อมูล และ e-book ใน รูปภาคีเครือข่าย
PULINET ในปี 2557 ผู้บริหารคณะแพทย์ให้เชิญบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจําหน่ายมา
ต่อรองราคา ผลปรากฏว่า ในปีนี้คณะแพทย์สามารถต่อรอง ราคาฐานข้อมูลวารสารได้
ตํ่ากว่าห้องสมุดแพทย์ในภูมิภาคอ่ืน 
3. สถิติการยืมหนังสือลดลง ห้องสมุดได้วิเคราะห์สถิติการยืมจากระบบ ALIST  
เอกสารอ้างอิง  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของหอสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- กระบวนการปรับปรุง

ตามผลการประ เ มิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาและอาจารย์
ต่ อสิ่ ง สนั บสนุ นกา ร
เรียนรู้ 
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