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คํานํา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
2553  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ . )  ดังที่ปรากฏอยู ในรายงานฉบับนี้ซึ่ ง เปนการรายงานผลการดํา เนินงานทุกภารกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตรตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ สมศ. ที่ปรับเปลี่ยนใหม ผลการประเมินตนเอง ผลการ
ประเมินภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทํารายงานเพื่อรับการประเมินจาก สมศ. 
ในครั้งนี้ ถือไดวาเปนโอกาสที่ดีท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไดสํารวจตนเอง
และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ มาเปนแนวทางในการพัฒนา และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะในภารกิจตางๆ ในปตอๆ ไป 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบคุณ ทีมบริหารคณะฯ/ทีมบริหาร

ภาควิชา/หนวยงาน บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และผูบริหารของหนวยงานภายนอกหลายๆ หนวยงาน ท่ีให
ความรวมมือในการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงคและมีผลการประเมินตามตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินของ สมศ. ดังท่ีปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีไดอุทิศเวลาใหกับการ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรในครั้งนี้ ทางคณะฯ ยินดีรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพทุกทาน เพื่อจะไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ มาพิจารณาปรับปรุงและกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเปน คณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีคุณภาพ ของประเทศไทย
สืบไป 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร. จรัญ  บุญกาญจน) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพภายนอก ปการศึกษา 2553 
 

1. สวนนํา 
1.1 บทสรุปผูบริหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ซ่ึงประกอบดวยการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใหบรรลุผลตามแผนการดําเนินงาน 
เปาหมาย และตัวช้ีวัดหลักตามแผนกลยุทธ และมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน “ผลิตวิศวกรและ
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล”  ตามพันธกิจของการผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ 
และจริยธรรม การสรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงสูสากล 
การบูรณาการองคความรู ระหวาง งานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการพัฒนาองคกรและสรางสภาพแวดลอมสูองคกรแหงการเรียนรู ผลการดําเนินงาน
สามารถบรรลุตามดัชนีช้ีวัดหลัก และเปนไปตามเกณฑการประเมินภายนอกรอบสาม โดยคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินของคณะฯ ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกทุกตัวบงชี้ของ สมศ. คิดเปน 4.63 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 

1) ดานคุณภาพบัณฑิต 
คณะฯ มีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญา

โทจํานวน 11หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร ประกอบดวย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
  1.วิศวกรรมไฟฟา   1.วิศวกรรมไฟฟา   1.วิศวกรรมไฟฟา 
  2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล 
  3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา 
  4.วิศวกรรมอตุสาหการ   4.วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ   4.วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ 
  5.วิศวกรรมเคมี   5.วิศวกรรมเคมี   5.วิศวกรรมเคมี 
  6.วิศวกรรมเหมืองแร   6.วิศวกรรมเหมืองแร   6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร   7.วิศวกรรมสิง่แวดลอม 
  8.วิศวกรรมสิง่แวดลอม   8.วิศวกรรมสิง่แวดลอม   8.วิศวกรรมวสัดุ 
  9.วิศวกรรมวสัดุ   9.วิศวกรรมวสัดุ   
10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 11.การจัดการอตุสาหกรรม (ภาคสมทบ)  
12.วิศวกรรมชวีการแพทย  
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หลักสูตรทั้งหมดเปนหลักสูตรปรับปรุงและเปดสอนในปการศึกษา 2554  ทุกหลักสูตรได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนด  ในสวนของกระบวนการเรียนการสอน  
คณะฯ มีระบบประกันคุณภาพจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งจากนักศึกษาเอง ผูบริหารระดับภาค ผูบริหารใน
ระดับคณะฯ  ผูใชบัณฑิต และเครือขายศิษยเกาในรูปแบบการสอน  เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรเปน
สาขาที่เนนการลงมือปฏิบัติจริงจึงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากนี้ ทุกหลักสูตรมีวิชาฝกงานและวิชา
โครงงานซึ่งถือเปนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรสอดคลองกับระบบ
ประกันคุณภาพตามเกณฑ  ขณะเดียวกัน กระบวนเปดปดรายวิชา การประเมินคุณภาพการสอน การประเมิน
ขอสอบ การทวนสอบก็ไดดําเนินตามกรอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยางเครงครัด
ภายใตการกํากับของประธานหลักสูตร กรรมการวิชาการระดับคณะ และกรรมการประจําคณะ   

แนวโนมคุณภาพของนักศึกษาแรกเขาในปการศึกษา 2553 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ดอยลง ซ่ึง
พิจารณาจากสัดสวนของนักเรียนที่มาจากระบบสอบกลางมากขึ้น  ดวยเพราะปจจัยการแขงขันที่สูงเฉพาะ
อยางยิ่งมหาวิทยาลัยจากสวนกลางเปดโควตารับตรงมาก นอกจากนี้การประชาสัมพันธของคณะฯ และ
รูปแบบหลักสูตรเปนรูปแบบดั้งเดิมตามกรอบของสภาวิศวกรที่กําหนด  พัฒนาการทางดานแนวโนม
นักศึกษาป 1 ที่เรียนออน  (ต่ํากวา 2.00 ) เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2551 และ 2552 เพิ่มสูงขึ้น  อยางไรก็ดี 
เมื่อพิจารณาในป 2-4 นักศึกษาเกินรอยละ 80 มีคะแนนสะสมเฉลี่ยสูงกวา 2.00   และพัฒนาการนี้ลดลงแต
ไมมาก  ซ่ึงเชื่อวากระบวนการผลิตบัณฑิตและกลไกการควบคุมคุณภาพยังคงเขมแข็งและเปนเชนนี้มานาน  

ตัวบงชี้ที่ระบุผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ ที่สําคัญคือ รอยละของบัณฑิตที่จบแลวยังไมไดงานทํา
ภายในระยะเวลา 6 เดือนเทากับรอยละ 16  โดยสาขาวิศวกรรมเคมีเปนสาขาที่บัณฑิตยังไมไดงานทํานอย
ที่สุดคือรอยละ 6 สวนสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกสเปนสาขาที่มีผูยังไมไดงานทํามากที่สุดถึงรอยละ 30.8  
ขอมูลที่ไดมีพัฒนาการดีขึ้นกวาปที่ผานมาเล็กนอย   

2) ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนระบบและไดมีการกํากับ
ดูแลการดําเนินการดานวิจัยของคณะฯใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนด        
กําหนดทิศทางความเปนเลิศในดานการวิจัยของคณะฯ ไวใน 6 ทิศทาง ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของชาติ คือ 

1. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมวัสดุ 
3. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
4. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมชีวการแพทย และการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ผูพิการ 

และคนชรา 
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5. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร 
6. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายความเปนเลิศใน 6 ทิศทางนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร ได
สรางระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ของคณะวิศวกรรมศาสตร ใน
หลายมิติ ไดแก การพัฒนาทีมวิจัย การพัฒนาหนวยวิจัย  สถานวิจัย และศูนยความเปนเลิศ การสนับสนุนทุน
วิจัย การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไป
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจในการตีพิมพผลงานทางวิชาการโดย
การใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา การจัดใหมี Publication clinic การสรางขวัญและ
กําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 
การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม และ
การสนับสนุนการสรางผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ 
คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกที่กําหนด  จากการดําเนินการตามกลไกขางตน
แบบขนานกันไปพรอมๆ กันในทุกดาน สงผลให คณะฯ มีผลการดําเนินการดานการวิจัยและสรางสรรคคือ 
1) ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 29.15 (คะแนนประเมินเทากับ 5)  2) ผลรวมของงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 47.28 (คะแนนประเมินเทากับ 5)  และ 3) ผลรวมถวง
น้ําหนักของงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 6.71(คะแนน
ประเมินเทากับ 3.35)  โดยคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ตามเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายนอกจากทั้ง 3 ตัวบงชี้ คิดเปน 4.45 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 

3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เนื่องจากคณะฯ เปนแหลงวิชาการและวิชาชีพทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เปนที่รูจักและยอมรับของ
ชุมชนและสังคม  และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณเฉพาะดาน รวมถึงมีเครื่องมือ 
อุปกรณที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ ทําใหมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก โดยไดรับความไววางใจจากหนวยงาน
ภายนอกใหเปนที่ปรึกษาผานการดําเนินการโครงการตางๆ เปนการตอบสนองความตองการของสังคมและ
ชุมชนทองถ่ิน   และเพื่อใหเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยดวย  คณะฯไดมีนโยบายเนน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เปนไปตามจุดเนน/สาขาความเชี่ยวชาญของคณะฯ  5 ดาน ไดแก  1) ดาน
เทคโนโลยีพลังงาน  2) ดานการทดสอบวัสดุและปจจัยการผลิต 3) ดานสิ่งแวดลอมและชายฝง 4) ดาน
เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร และ  5) ดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต 
สําหรับในสวนของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก เพื่อใหบรรลุผล
และเกิดความยั่งยืนกับชุมชน คณะฯ ไดมุงเนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเปนพื้นที่หลัก และอุตสาหกรรม
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เปาหมายหลัก ไดแก อาหารทะเล ยางพารา ปาลม พลังงาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงโครงการ/กิจกรรมใน
ลักษณะใหเปลาแกผูดอยโอกาสดวย 

ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการในปการศึกษา 2553  มีโครงการที่เปนไปตามจุดเนน/สาขา
ความเชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น 35 โครงการ โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน/การวิจัย จํานวน 12 โครงการ  คิดเปนรอยละ 34.29   

มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่กอใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก โดยเนนในพื้นที่ที่เปนจุดเนน และอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก รวมถึง
โครงการ/กิจกรรมในลักษณะใหเปลาแกผูดอยโอกาส จํานวน 8 โครงการ  โดยมีผลการดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย คือมีโครงการที่กอใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
ทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.5 
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีกลไกและแผนงานรองรับกับการจัดกิจกรรม
ประจําป 2553 มีการบูรณาการงาน เผยแพร ประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการดําเนินการนั้น ไดจัดกิจกรรมทั้งในระดับคณะฯ และ จัดโครงการตางๆ 
ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีผลการดําเนินการ 5 ขอ จากทั้งหมด 6 ขอ โดยขอที่ไมมีผลการ
ดําเนินการคือ การสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาและชุมนุมตางๆ ไดดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องผานโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และ 2554 
แตเปนการยากที่จะไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ อยางไรก็ดี ในปการศึกษา 2554 จะได
ดําเนินการจัดสงโครงการกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามวงจรคุณภาพ เพื่อเขารวมประกวดในระดับชาติ    
อยางนอย 2 โครงการ 

5) ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการบริหารจัดการโดยใชกลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ มีวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานที่สอดคลอง ทั้งในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุงเนนการบริหารแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชา มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนองคกร
แหงการเรียนรู มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ ผลการประเมินตนเองดานนี้ มี
คาเฉลี่ย 4.14  อยูในระดับดี  โดยระดับคุณภาพตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ชวงปการศึกษา 2551-
2553  เฉลี่ย 4.52 
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6) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง ตามองคประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมี
เปาหมายตัวบงชี้ตามดัชนีช้ีวัดหลัก และมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพของสกอ. และสมศ. มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไข ในการดําเนินการเพื่อใหมี
การประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หนวยงาน คณะฯ ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบและกลไกในการใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา ทั้งจากการเรียนการสอน รายวิชาแนะนําวิศวกรรมศาสตร รายวิชาโครงงาน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ ซ่ึงนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในฐานะผูจัดตองดําเนินกิจกรรม
ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 เฉลี่ย 4.36 อยูในระดับดี 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

คณะฯ กําหนดตัวบงชี้อัตลักษณที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2553 พบวา ความพึง
พอใจในคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม เทากับ 4.00 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

คณะฯ ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย โดยใชนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสอดคลองกัน 
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1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประวัติความเปนมา 
พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตรไดกอตั้งเปนคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงเปดรับ

นักศึกษารุนแรกเมื่อเดือนมิถุนายน จํานวน 50 คน ระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา โดยใชอาคารของคณะวิทยาศาสตร
การแพทย   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) 
เปนสํานักงานและอาคารเรียนชั่วคราว 

พ.ศ. 2514 การกอสรางอาคารกลางของคณะฯที่หาดใหญไดเสร็จสิ้น  จึงไดมีการยายนักศึกษาตั้งแต
ช้ันปที่ 2 ขึ้นไป รวมประมาณ 200 คน มาเรียนที่หาดใหญ  ในปตอมาก็ไดยายนักศึกษาที่
เหลือมาเรียนรวมที่หาดใหญทั้งหมด และนับเปนคณะแรกที่ไดเปดดําเนินการที่วิทยาเขต
หาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายของรัฐที่
ตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต ฉะนั้นวัตถุประสงคเริ่มแรกของการ
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร จึงใหความสําคัญกับการมุงผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาภาคใต เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยในป 2514 คณะฯไดผลิตบัณฑิตสําเร็จการ ศึกษาเปนรุนแรก จํานวน 13 คน 

พ.ศ. 2516 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม 
อุตสาหการ    

พ.ศ. 2518  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา 
พ.ศ. 2526  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
พ.ศ. 2531 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมการ

ขนสง 
พ.ศ. 2532 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 1 สาขา คือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    
พ.ศ. 2534  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2536 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแร 
พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และ

วิศวกรรมสิ่ งแวดลอมเข าร วมโครงการนํ ารองประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2542 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส เปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร
และโลหะวิทยา เปนภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
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พ.ศ. 2544 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  จัดตั้งศูนยวิศวกรรม
พลังงาน  และฝายบริการวิชาการ  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร (วิทยาเขตภูเก็ต) 

พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม เปนฝายคอมพิวเตอรทาง
วิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  เปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  เปดสอนหลักสูตระดับปริญญาโท  สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา รับโอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหารภายใตคณะฯจัดตั้งสถานวิจัย
เฉพาะทาง  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  และระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย 

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

สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน  
ต.ค. 2551 จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารของศูนยความรูเฉพาะดาน

วิศวกรรมฟนฟู  
 

พัฒนาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา นับแตทบวงมหาวิทยาลัยได
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเร่ิมจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ ได
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยัง
ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 22 คณะวิชาตามโครงการนํารองของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพของคณะฯ ไดเขารวม
ประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง   
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ในเดือนธันวาคม 2541 คณะฯ ไดจัดประชุมพบปะระหวางคณาจารยของคณะฯ เพื่อรับทราบแนว
ทางการดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนั้นคณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา 

ดวยความรวมมือของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทําใหคณะฯ มีคูมือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 
2542 ซ่ึงมีองคประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับระบบคุณภาพที่พัฒนาโดยโครงการ
นํารองของทบวงฯ  

เพื่อเปนการเตรียมพรอมเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ จึงไดจัดอบรมการจัดทําเอกสาร
ประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2543 คณะฯ และภาควิชา
ตาง ๆ ไดจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเอง (SSR) ฉบับแรก และคณะฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการที่คณะฯแตงตั้งขึ้นในระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2543 

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในไดนําไปสูการปรับปรุงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการ
เขียนรายงานการตรวจสอบตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ กลาวคือ ให
ตรวจสอบวามีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุที่การดํา เนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ  มีความกาวหนาเปนลําดับ 
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดใชคณะฯ เปนสถานที่ทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 
กรกฎาคม 2543 จากนั้น คณะฯ ก็ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย
ทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม -  1 กันยายน 2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่  2 เมษายน 2544 

ในระหวางที่คณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ได
เร่ิมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือประกันคุณภาพรวมทั้งระบุใหใชรายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR)  แทนรายงานการตรวจสอบตนเอง นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ก็ไดเร่ิมดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาดวย แตสาระที่
กําหนดโดยทั้งสองหนวยงานขางตนแตกตางกันมาก ซ่ึงสงผลใหเกิดความสับสนแกคณะทํางานพอสมควร 
แตเพื่อไมใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพเกิดการชะงัก  คณะฯ จึงยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินการ
ดานการพัฒนาระบบคุณภาพมีความคลองตัวมากขึ้น และลดภาระของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
วิศวกรรมศาสตรลงเดือนพฤษภาคม 2544 ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะฯ ไดจัดทําราง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และไดรับการตรวจเยี่ยมโดย
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2544 จากนั้นก็ไดรับเปนสถานที่ฝก
ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 14 กันยายน 2544 
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เดือนกุมภาพันธ  2545 คณะฯไดดําเนินการนํามาตรฐานและตัวบงชี้ตามแนวทางของสมศ.มาเปน
แนวทางในการวางระบบและกลไกการดําเนินการและรายงานผล ซ่ึงเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อ
เตรียมการรับการประเมินจาก สมศ. 

15  สิงหาคม  2545    รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
26  พฤศจิกายน 2545 รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. คร้ังแรก 
22  พฤศจิกายน 2549 รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. คร้ังที่ 2  ผลการ

ประเมินอยางไมเปนทางการอยูในเกณฑดีมาก 
คณะฯ ไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยใชระบบองคประกอบ

และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีเปาหมายดัชนีช้ีวัดหลัก และมาตรฐานตัวบงชี้ของ
สมศ. เปนเปาหมายในการดําเนินการ  มีการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

จนกระทั่งถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา คณะฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานประกันคุณภาพมาโดย
ตลอด แมวาจะมีอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีตลอด โดยส่ิงที่คณะฯ มี
ความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การไดรับการยอมรับจากบุคลากรมากขึ้นเปนลําดับ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายที่
คณะฯ กําหนด 
ทําเนียบคณบดี 

ลําดับท่ี ชื่อ   -  สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
1. ศ.ดร.สตางค มงคลสุข ป 2510 - 2511 
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ป 2512 - 2513 
3. ดร. ปรีดา วิบูลยสวัสดิ ์ 4 ธ.ค. 2513 - 31 ธ.ค. 2514 
4. ศ.ดร. บวัเรศ คําทอง 1 ม.ค. 2515 - 17 เม.ย. 2515 
5. ศ.ดร. ไวกณูฐ  ชลิตพันธุ 18 เม.ย. 2515 - 31 มี.ค. 2517 
6. ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย 1 เม.ย. 2517 - 21 ต.ค. 2518 
7. ผศ.ดร. นกัสิทธ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. 2518 - 18 ก.ค. 2522 
8. ดร. บุญ จันทรทักษิโณภาส (รษก.) 19 ก.ค. 2522 - 31 ต.ค. 2522 
9. ผศ.ดร. จุลละพงค จุลละโพธิ 1 พ.ย. 2522 - 31 ต.ค. 2526 
10. รศ.ดร. ศภุโชค วิริยโกศล  1 พ.ย. 2526 - 1 ต.ค. 2530 
11. อ. วีระพันธุ มุสิกสาร 2 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2534 
12. ผศ.ดร. สุรพล อารียกุล 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538 
13. อ. พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2546 
14. รศ.ดร. ชูศักดิ ์ ล่ิมสกุล 1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย.2552 
15. รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน 1 ต.ค.2552 - ปจจุบัน 
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1.3 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
วิสัยทัศน 
ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 

 
พันธกิจ 
1) ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2) สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ิน และเชื่อมโยงสู

สากล 
3) บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน 
4)  สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่เปดกวางตอสังคม 
 
วัตถุประสงค 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ในปริมาณที่สอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 
2) ศึกษาคนควาวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูการ

พึ่งตนเองทางเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3) ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะแกชุมชนในทองถ่ิน

ภาคใต 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปการศึกษา 2553 1 

 
 
 
 
 

 

1.4  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

    - แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
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   - แผนภูมิสายการบริหารงาน
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1.5 รายชื่อคณะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร  
  

 รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

   
อ.วินิจ   จึงเจริญธรรม 

รองคณบดีฝายอาคารสถานที่ 
และสาธารณูปการ 

ดร.สุธรรม  สุขมณี 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

รศ.บุญเจริญ  วงศกิตติศึกษา 
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

และวิเทศสัมพันธ 

  
รศ.สมชาย  ชูโฉม 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
และชุมชนสัมพันธ 

รศ.ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ. ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 
ผศ. ดร.ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รศ. ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี 
ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 

ผศ. ดร.พรชัย  พฤกษภัทรานนต 
ผูชวยคณบดีฝายบณัฑิตศึกษาและ

วิเทศสัมพันธ 

  
ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร 

ผูชวยคณบดีฝายบรกิารวิชาการและ 
ชุมชนสัมพันธ 

อ.มัลลิกา  อุณหวิวรรธน 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ. ดร.รัญชนา  สินธวาลัย 
ผูชวยคณบดีฝายพฒันาระบบคุณภาพ 
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         คณะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร  (ตอ) 
 

  
ผศ. ดร.ธนิยา  เกาศล 

ผูชวยคณบดีฝายพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ผศ. ดร.ธเนศ เคารพาพงศ 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
รศ. ดร.ชาคริต  ทองอุไร   

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

  
รศ. กําพล  ประทีปชัยกูร 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
รศ. ดร.เกริกชัย ทองหนู 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   
ผศ. ดร.กลางเดือน โพชนา 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร 
และวัสดุ 

ผศ.  ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน 
ผูอํานวยการหลักสูตร 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

ดร.อนันท ชกสุริวงค 
หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร 
ประกอบดวย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

  1.วิศวกรรมไฟฟา   1.วิศวกรรมไฟฟา 1.วิศวกรรมไฟฟา 

  2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมเครือ่งกล 

  3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา 3.วิศวกรรมโยธา 

  4.วิศวกรรมอตุสาหการ  4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

  5.วิศวกรรมเคมี   5.วิศวกรรมเคมี 5.วิศวกรรมเคมี 

  6.วิศวกรรมเหมืองแร   6.วิศวกรรมเหมืองแร 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 7.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  8.วิศวกรรมสิง่แวดลอม   8.วิศวกรรมสิง่แวดลอม 8.วิศวกรรมวัสดุ 

  9.วิศวกรรมวสัดุ   9.วิศวกรรมวสัดุ  

10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการอตุสาหกรรม(ภาคสมทบ)  

11.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

12.วิศวกรรมชวีการแพทย   

 
1.7 จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 
2,917 คน 755 คน 87 คน 3,759 คน 
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 
จํานวนอาจารย 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวชิาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย 7.00 28.50 26.00 61.50 
ผูชวยศาสตราจารย 1.00 24.00 36.00 61.00 
รองศาสตราจารย - 9.00 24.00 33.00 
ศาสตราจารย - - 1.00 1.00 

รวม (คน) 8.00 61.50 87.00 156.50 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบตัิงานจริง (คน) 143.00 

จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ (คน) 13.50 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ (คน) 156.50 

 
จํานวนบุคลากร 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
ขาราชการ 65.00 
พนักงานเงินรายได 82.50 
พนักงานมหาวิทยาลัย 19.00 
ลูกจางประจํา 33.00 

รวม 199.50 
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1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งการจัดการดานการบริหารภายในและการ
สนับสนุนภารกิจดานอื่นๆ มีการขยายภาระงานดานการเรียนการสอน   การปรับปรุงดานอาคารสถานที่
รวมถึงการใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะฯ ไดรับ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 111,647,500 บาท  คิดเปนงบบุคลากรรอยละ 84.66  งบดําเนินงานรอย
ละ 6.91  สวนที่เหลือเปนงบประมาณดานอื่นๆ งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรคณะฯ ไดใชสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯ ทั้งทางดานการเรียนการสอน การบริหาร  การวิจัย การบริการวิชาการ 
รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมดานอื่นๆ   
 จากการที่คณะฯ ไดมีการขยายภาระงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และดานอื่นๆ   ซ่ึงตองใช
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆ มากมาย  งบประมาณแผนดินที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ
ที่ใชในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ จึงจําเปนตองใชงบเงินรายไดของคณะวิศวกรรมศาสตร มาสนับสนุน
อีกแหลงหนึ่ง  เพื่อใชสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา การ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการวิจัย  สนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ  กิจกรรมดานการบริการวิชาการ  
โดยมุงเนนการเปนที่พึ่งทางดานวิชาการใหแกชุมชนในทองถ่ิน   ทั้งภาครัฐและเอกชน   การสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากร สนับสนุนทุนการศึกษาตอ ดูงาน  ฝกอบรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  รวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่นๆอีกมากมาย  โดยในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดใชงบประมาณเงินรายไดคณะฯ จํานวน 92,025,913.90 บาท   
 ดานอาคารสถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 ไร  มีอาคารดานการเรียนการ
สอน ปฏิบัติการและดานอื่นๆ   มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 52,293  ตารางเมตร  โดยประกอบดวยอาคารตางๆ  
ทั้งเปนอาคารขนาดใหญและขนาดเล็ก จํานวน 14 หลัง  ประกอบดวย  อาคารสตางค มงคลสุข  อาคาร
บรรยายกลาง เปนอาคารที่ใชสําหรับการเรียนการสอน อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  อาคารโรงหลอโลหะ อาคารโรงไฟฟา อาคารปฏิบัติการวิจัยภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 2 อาคารปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอ-นิกส   อาคารโรงชางไมและเรือนเพาะ
ชํา  อาคารโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน    อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และอาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร  

อาคารที่มีพื้นที่มากที่สุด ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 23,560 ตารางเมตร  
คิดเปนรอยละ 45.05 ของพื้นที่ทั้งหมด  รองลงมาไดแก อาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร มีพื้นที่ใช
สอยประมาณ 10,229  ตารางเมตร   คิดเปนรอยละ 19.56 ของพื้นที่ทั้งหมด   นับเปนระยะเวลาประมาณ 44  
ป ตั้งแตการเริ่มกอตั้งอาคารของคณะฯจนถึงปจจุบัน อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการตางๆ ของคณะฯ เร่ิม
มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม  จําเปนตองไดรับการซอมแซม ปรับปรุงใหอยูในสภาพคงทนและใชงานไดอยู
เสมอ   
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1.10 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน  

คณะวิศวกรรมศาสตรเปนคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีเอกลักษณที่เดนชัดในดาน
อาคารสถานที่โดยเฉพาะอาคารสตางค มงคลสุข ที่มีโครงสรางเปนหลังคาลูกโดม สําหรับภายในองคกร 
คณะฯ ไดพยายามที่จะสรางวัฒนธรรมขององคกรที่แสดงถึงความเจริญกาวหนา และความเปนระเบียบ
เรียบรอยขององคกร      มีความรักใคร สามัคคีกลมเกลียว  และอยูในกรอบศีลธรรมอันดี  ระบบการบริหาร
จัดการโปรงใส ยุติธรรม และมีความรวมมือของทุกฝาย ทุกคนในองคกรรวมรับผิดชอบมุงเนนใหเกิดการมี
สวนรวม มีความสุจริต และโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความชอบธรรมในทุกระบวนการ  มี
ระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน แนนอน และเปนธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความสามารถในบริบท
ของความเปนสากล และการยอมรับความหลากหลายของความคิด แสวงหาความรูเพื่อใหเปนองคกรที่
ทันสมัยเสมอ และนําความรูมาแบงปน  เพื่อทําใหเกิดการเปนองคกรแหงการเรียนรูจะเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการ    ดังวัฒนธรรม และคานิยมของคณะฯ  ดังนี้ 

 

วัฒนธรรม : FIT  

• Family   ความผูกพัน  ใกลชิด เปนมิตร และเคารพผูอาวุโส 

• Improvement  การยืดหยุน  ปรับตัว  และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

• Team Spirit  การทํางานเปนทีม สามัคคี  กลมเกลียว 
คานิยม : FIRM   

• Focus   ทํางานแบบมุงเปา 

• Innovation   สรางสรรคนวัตกรรม 

• Ready to Change   พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

• Mankind    คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม   
 

จากภารกิจหลักขององคกร คือ การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน ที่จะมุงเนนในการผลิต
บัณฑิตทางดานวิศวกรรมศาสตร ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่จะใหเปนคนเกงใน
วิชาการและวิชาชีพ  เปนคนดี มีบุคลิกภาพ มีความเปนมนุษยที่ดีทั้งกาย(บุคลิกภาพ สุขภาพ) วาจา (ปยวาจา 
ส่ือสาร ไดดี) ใจ(มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ)  และเปนผูรูบทบาทหรือหนาที่ มีชีวทัศน โลกทัศนที่เหมาะสม 
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1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 1 และรอบ 2 
 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 1 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
1. การเนนความสําคัญของการพัฒนาเอกลักษณนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในยุคการเปลี่ยนแปลง 

 
- คณะฯไดยึดพระราชดํารัสของพระราชบิดาเปนแนว

ทางการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของ  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติที่ใหบัณฑิตมี
ความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู และการมีจิต
สาธารณะเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

2. การปรับปรุงคุณสมบัติของนักศึกษาและบัณฑิตในดาน
ความสํานึกตอสิ่งแวดลอม ทักษะการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ภาวะผูนํา ความคิดริเริ่ม การทํางานเปนทีม 
และมารยาทสังคม ตลอดจนควรมีกลไกการพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอสวนรวม 
และมีความผูกพันตอสถาบัน 

- คณะฯสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมหลายประเภทคือ การ
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การเรียนรู
ภาษาอังกฤษ การอบรม TOEIC โครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษผานโจทย  

- มีโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดโดยคณะฯ 
และภาควิชาตางๆ รวม 6 โครงการ 

- คณะฯ มีการสนับสนุนและสงเสริมนักศึกษา ใหทํางาน
เปนทีม การมีภาวะผูนํา การเรียนรูและเขาใจระเบียบวินัย
ตอสังคม พรอมมีความคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมสวนรวมและสถาบัน ผานรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3. การพัฒนาทักษะการใชชีวิต (Human Skills) ของนักศึกษา - มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ ทั้งดานวิชาการ 
และวิชาชีพ แกนักศึกษา การเตรียมตัวประกอบอาชีพ การ
เตรียมตัวเปนวิศวกรมืออาชีพ 

- การเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตสําหรับการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นและการเขาสูตลาดงาน 

4. ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยเฉพาะทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ ในทุกคณะวิชาและทุกวิทยาเขตและทุก
พ้ืนที่บริการ โดยการกําหนดเปนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในมาตรฐานขั้นต่ําดานภาษาตางประเทศ
กอนสําเร็จการศึกษา ถึงแมจะมีความพยายามในการ
พัฒนาดานภาษาอังกฤษ โดยการจัดคายภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษา และมีการสอนเสริมแลวก็ตาม แตผูใช
บัณฑิต ยังมีความเห็นวานาจะมีการพัฒนาบัณฑิตทุกสาขา
ใหใชภาษาอังกฤษใหดีกวานี้ รวมถึงทักษะการใช
ภาษาไทยในการพูด และการเขียนดวย 

- คณะฯ มีโครงการอบรมและพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษาทุกช้ันป ผานหลากหลายกิจกรรม เชน การเขียน
ใบสมัครและการสอบสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ การ
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ เปนตน แตผูใชบัณฑิต
หลายแหลง ตางใหคําแนะนําวา ควรมีการพัฒนาบัณฑิต
ทุกสาขาใหใชภาษาอังกฤษ ผานการพูด การเขียน การอาน 
รวมทั้งการนําเสนอผลงาน ซึ่งคณะฯ จะไดนํา
ขอเสนอแนะเหลานี้ เปนแนวทางในการพิจารณา
โครงการกิจกรรมตางๆ ใหมีการพัฒนาในเรื่องดังกลาว
ตอไป 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
- ปรับเพิ่มวิชารายภาษาอังกฤษเปน 12 หนวยกิตในทุก

หลักสูตร 
5. ควรสงเสริมทักษะและประสบการณในการประกอบ

อาชีพอิสระแกนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
- คณะฯ สงเสริมใหมีการจัดโครงการ บมเพาะจิตสํานึกการ

เปนผูประกอบการ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
ใหมีหลักการคิด การแกไขปญหา การทํางานเปนทีม การ
ประยุกตสําหรับการดําเนินชีวิต 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
1. ควรพัฒนากลุมนักวิจัยที่ทํางานรวมกันเปนทีมภายใน

คณะ และระหวางคณะ และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
พรอมกับการพัฒนานักวิจัยรุนใหมในระดับปริญญาเอก
ใหมากขึ้นดวย 

 
 
- การจัดตั้งทีมวิจัยโดยคณะฯสนับสนุนงบประมาณ

ดําเนินการ ทําใหขณะนี้มีทีมวิจัยทั้งหมด  19 ทีม 
- สนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกับนักวิจัยตางคณะ/และ

หนวยงานภายนอก ในรูปของ หนวยวิจัย สถานวิจัย และ
ศูนยความเปนเลิศ 

2. ควรมีการพัฒนาใหเกิดระบบเกื้อกูลนักวิจัยจนเกิด
แรงจูงใจที่จะทุมเทการวิจัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(คาตอบแทน ภาระงานวิจัย และการสนับสนุนการเตรียม
ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพรและการนําไปใชประโยชน
ดวย) 

- จัดทําระบบการจูงใจ การใหรางวัล 
- มีการสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- มีการจัดหาทุนการวิจัยที่เพียงพอ 
- จัดตั้ง publication clinic เพื่อใหคําปรึกษาในการแกไข

ภาษาอังกฤษของบทความทางวิชาการที่จะสงตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเขียนบทความทาง
วิชาการระหวางนักวิจัยที่เช่ียวชาญในการเขียนผลงานทาง
วิชาการกับนักวิจัยใหม นักวิจัยที่สนใจ และ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
1. การประชาสัมพันธถึงศักยภาพการใหบริการและผลงาน

แกสาธารณชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

 
 
- มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหทุกคณะ/หนวยงาน

ดําเนินการจัดกิจกรรมวิชาการพรอมกันเปนประจําทุกป 
ในชวงเวลาที่กําหนด โดยใชช่ือวา “งาน ม.อ. วิชาการ 
(PSU Open Week) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง 

- จัดทําแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการรายปและ
ประชาสัมพันธสูหนวยงาน/สาธารณชนภายนอก 

- สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร
และเผยแพรสูสาธารณะทั่วไป 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 6  
มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1. การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานไปแกไข ปรับปรุงและพัฒนาอยางจริงจังและ
ควรมีหลักฐานใหประเมินได โดยกําหนดวัตถุประสงค
และขอบเขตการประเมินการสอนใหชัดเจน 

 
 
- ดําเนินการอยางจริงจังในรูปกิจกรรมตางในลักษณะวงจร

คุณภาพ เชน ใชผลการประเมินการสอนเปนสัดสวนใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกาศผูสอนดีเดนให
ทราบในระดับคณะ นําผลการประเมินผูสอนใหทราบใน
การประชุมกรรมการประจําคณะ จัดกิจกรรมจัดการ
ความรูเพื่อถายทอดเทคนิคการสอน และนําขอมูลคุยกับ
ผูสอนในรายวิชาที่ไดรับการประเมินต่ํา เปนตน 

2. การเรงผลักดันใหคณาจารยมีตําแหนงวิชาการสูงขึ้นและ
จัดทําแผนใหอาจารยเพิ่มคุณวุฒิสูงขึ้น 

- คณะฯ มีการพัฒนาอาจารยใหมีวุฒิระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ภายในป 2554 ตามโครงการเพิ่ม 
Ph.D. เปนรอยละ 50 ปจจุบันผลการพัฒนาอาจารยใหมี
วุฒิระดับปริญญาเอกไดเพิ่มขึ้น 

- มีการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัล
ผลงานทางวิชาการแกคณาจารย รวมทั้งคณะฯ มีการ
สนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย และ
การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ เพื่อสงเสริมให
คณาจารยไดผลิตผลงานทางวิชาการ และนําไปใชในการ
ขอตําแหนงทางวิชาการตอไป 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณาจารยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัดตั้ง Publication clinic การ
บรรยายเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ และการ
อบรมเกี่ยวกับการแตงตําราหรือหนังสือ 

- คณะฯ มีการสนับสนุนทุนสําหรับการแตงตําราและ
หนังสือ  

- มีการกําหนดใหมี KPIs ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 

1. ควรทบทวนจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ซึ่งมี
จํานวนสูงเกินไปอาจทําใหคุณภาพอาจารยตอการสอน
และการวิจัยนั้นไดประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร 

- กําหนดนโยบายการรับงานหรือโครงการที่สอดคลอง      
เปนไปตามจุดเนน/สาขาความเชี่ยวชาญของคณะฯ  5 ดาน 
และสงเสริมใหมีการใหบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนแบบใหเปลา รวมทั้งสงเสริมใหมีการถายทอด
ผลงานวิจัยสูการบริการวิชาการมากขึ้น 

- ปรับเกณฑและวิธีการนับใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพ คือ นับจากจํานวนการทดสอบ ตรวจสอบและ
ตรวจซอม โดยไมนับผูรับบริการรายเดิม 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
2. ควรต้ังเปาการนําความรูสูการเรียนการสอนและงานวิจัย 

(ระดับ 5) 
- ไดต้ังเปาหมายในตัวบงช้ีที่ 3.3  ระดับประสิทธิผลการนํา

ความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ในปการศึกษา 2549 เปนระดับ 5 แลว 

3. ควรเรงเปดหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มขึ้น - กําหนดสาขาความเปนเลิศดานบัณฑิตศึกษา 
- เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขา  
- ปจจุบันมีการเปดสอนในระดับปริญญาเอกตามเกณฑของ 

TQF ทุกภาควิชา 
4. ควรสนับสนุนใหบทความวิทยานิพนธปริญญาโทไดรับ

การตีพิมพทุกเรื่องตามเปาหมาย 100% 
- ทุกหลักสูตรไดกําหนดใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการ

ของนักศึกษาเปนเงื่อนไขสําหรับการจบการศึกษาของ
นักศึกษา 

- คณะฯ มีกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสการ
เผยแพรผลงานของนักศึกษาในหลายแนวทาง ไดแก  

- สนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

- การสรางเวทีวิชาการใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรเปน
ประจําทุกป 

- คณะฯ มีรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพตาม
ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงาน
ทางวิชาการของคณะฯ 

5. ควรสรางกลไกใหเกิดการกระจายใหคณาจารยทําวิจัยให
มากขึ้น 

- กอต้ังสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัย เพื่อรองรับ
งานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธขอตกลงที่ชัดเจน โดย
เช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

- พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และบุคลากรของสถาน
วิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัยสูความเปนเลิศและใหดํารง
สถานภาพอยูอยางยั่งยืน 

- สรางเครือขายและพัฒนาโจทยวิจัยจากอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

- คณะฯ ไดจัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่
หลากหลาย ไดแก ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนทั่วไป ทุนพัฒนา
ทีมวิจัย ทุนโครงการวิจัยสถาบัน ทุนความรวมมือกับ
ตางประเทศ สถานวิจัย ทุนสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ
และสื่อการสอน โครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตร
และภาคอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชน 

- สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสาขาวิชา คณะตาง ๆ 
และสถาบันอื่นในการทําวิจัยในรูปของ สถานวิจัย ศูนย
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ความเปนเลิศ และศูนยความรูเฉพาะดาน 

- สรางความรวมมือดานวิจัยกับสถาบันตางๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ เพื่อขอรับทุนการวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

6. กําหนดเปาหมายและกลยุทธตอสัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารย (15:1) 

- คณะฯ มีแนวทางที่จะสรางความสมดุลระหวาง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต โดย
พยายามรักษาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย
ใหอยูในชวง 12 – 20 ในปการศึกษา 2553 สัดสวนนี้ อยูที่ 
18.9:1 

7. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
ยังไมมีการดําเนินการ หลักสูตรที่ปรับปรุงใหมตามกรอบ 
TQFท้ังป.โทและเอก ยังไมมีหลักสูตรนานาชาติ ในสวนที่
ดําเนินการจะเปนการสอนเปนภาษาอังกฤษถามีนศ.ตางชาติ
รวมเรียนในทุกหลักสูตรของ ป.โท- เอก 

 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น ในหลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ปการศึกษา 2551 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2552 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2552 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2552 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2552 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี ปการศึกษา 2553 
8. ควรแสดงวา Best Practice จากนอกสถาบัน เพื่อนําไปสู 
External Benchmarking 

คณะฯ ไดกําหนดคูเปรียบเทียบประกอบดวยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
ประเด็นของแนวปฏิบัติที่ดีที่สนใจ คือการพัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย และแนวทางการหารายได
นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
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2. สรุปคะแนนประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้  
 

ประเภทตัวบ่งชี้ จ านวนตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 15 4.57 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 (3) 4.69 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 (2) 5.00 
กลุ่มตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1-11) 11 4.66 

ภาพรวม 18 (20) 4.63 
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3. ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
ช่วงปีการศึกษา 2551-2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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4. ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า อยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการค านวณ 

100
มดส ารวจท้ังหตท่ีตอบแบบจ านวนบัณฑิ

ปี 1 ะภายในบอาชีพอิสรำหรอืประกอท่ีได้งานทตปรญิญาตรีจ านวนบัณฑิ  

 
ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_01 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 
 
ปีการศึกษา 2551 - 2553  กรอบเวลาของข้อมูล: 1 มิ.ย. 51 - 31 พ.ค. 54

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท-เอก ทกุระดับ

2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี

   O จ านวนบัณฑิตทั้งหมด          519 527 465 1,511 132 114 174 420 651 641 639 1,931

   O จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ   499 512 456 1,467 125 103 165 393 624 615 621 1,860

1)  ผู้ที่ได้งานท าภายใน  1 ปี 341 299 303 943 108 90 142 340 449 389 445 1,283

     - ภาครัฐ 15 15 17 47 54 46 72 172 69 61 89 219

     - ภาคเอกชน 290 262 261 813 40 27 50 117 330 289 311 930

     - ประกอบอาชีพอิสระ 24 17 22 63 7 6 11 24 31 23 33 87

     - อ่ืน ๆ 12 5 3 20 7 11 9 27 19 16 12 47

2) ศึกษาต่อ 62 136 80 278 5 3 9 17 67 139 89 295

3) ว่างงาน 96 77 73 246 12 10 14 36 108 87 87 282

4) ร้อยละการได้งานท าทั้งหมด 78.03 79.52 80.59 79.31 90.00 90.00 91.03 90.43 80.61 81.72 83.65 81.98

5) เงินเดือนเฉล่ีย (บาท/เดือน) 11,284 13,931 15,308 17,429 20,621 17,862

รายการ

 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

85 80.59 4.03  

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2553 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้งานท าเพียงร้อยละ 80.59 จาก

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 สาเหตุหลักอาจจะมาจากภาวะเศรษฐกิจและจ านวนบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจ านวนมาก  
นอกจากน้ีรายงานที่น าวิเคราะห์เป็นผลรายงานระดับมหาวิทยาลัยที่ประเมินจากร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 6 
เดือน  
 
รายการหลักฐาน 
ผลส ารวจภาวะการได้งานท าของกองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วีธีการค านวณ 

ท้ังหมดการประเมินตท่ีได้รบัจ านวนบัณฑิ
ตะเมินบัณฑิด้จากการปราคะแนนท่ีไผลรวมของค่

 

ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_02 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 
 

ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท-เอก ทุกระดับ

2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี
จ านวนนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 262 262 262 - - 262
จ านวนนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตที่มีที่อยู่ของนายจ้างชัดเจน 191 284 204 679 72 72 191 284 276 751
จ านวนนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 95 54 62 211 38 38 95 54 100 249

1.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 3.64 3.61 3.68 3.64 3.97 3.97 3.64 3.61 3.83 3.81

1) ความรู้เชิงวิชาการทั่วไป 3.72 3.64 3.67 3.67 4.04 4.04 3.72 3.64 3.85 3.86
2) ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 3.69 3.60 3.69 3.66 4.06 4.06 3.69 3.60 3.87 3.86
3) ความรู้เกี่ยวกับงานทั่วไปในหน่วยงาน 3.59 3.47 3.55 3.54 3.75 3.75 3.59 3.47 3.65 3.64
4) ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3.76 3.62 3.80 3.73 4.09 4.09 3.76 3.62 3.94 3.91
5) ความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมเติม 3.89 3.81 3.93 3.88 4.15 4.15 3.89 3.81 4.04 4.01
6) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่
ได้รับมอบหมาย

3.73 3.70 3.86 3.76 4.07 4.07 3.73 3.70 3.96 3.91

7) ความสามารถในการตัดสนิใจในการแก้ปัญหา 3.45 3.53 3.58 3.52 3.87 3.87 3.45 3.53 3.73 3.70
8) ความสามารถในการวางแผนการท างาน 3.41 3.57 3.52 3.50 3.84 3.84 3.41 3.57 3.68 3.67
9) ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 3.53 3.52 3.55 3.53 3.91 3.91 3.53 3.52 3.73 3.72

คุณลักษณะบัณฑติ

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
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ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท-เอก ทุกระดับ

2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี
1.2 ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 3.66 3.64 3.73 3.68 3.98 3.98 3.66 3.64 3.85 3.83

1) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.57 3.59 3.59 3.58 3.88 3.88 3.57 3.59 3.74 3.73
2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.17 3.18 3.34 3.23 3.74 3.74 3.17 3.18 3.54 3.48
3) ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 3.74 3.68 3.70 3.70 3.96 3.96 3.74 3.68 3.83 3.83
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 3.87 3.95 3.92 4.24 4.24 3.94 3.87 4.09 4.08
5) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.31 3.44 3.47 3.41 3.87 3.87 3.31 3.44 3.67 3.64
6) ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อ่าน ฟัง เขียน) 3.69 3.75 3.74 3.73 3.96 3.96 3.69 3.75 3.85 3.84
7) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง 3.78 3.64 3.81 3.74 4.14 4.14 3.78 3.64 3.97 3.94
8) ความสามารถในการท างานเป็นทีม 3.79 3.72 3.88 3.80 4.10 4.10 3.79 3.72 3.99 3.95
9) ความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 3.60 3.55 3.72 3.62 3.89 3.89 3.60 3.55 3.80 3.76
10) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน 3.84 3.84 3.91 3.86 3.96 3.96 3.84 3.84 3.94 3.91
11) ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 3.87 3.85 3.90 3.87 4.04 4.04 3.87 3.85 3.97 3.96
1.3 ด้านบุคลิกภาพ 3.84 3.85 3.87 3.85 3.97 3.97 3.84 3.85 3.92 3.91

1) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3.93 3.81 3.93 3.89 3.99 3.99 3.93 3.81 3.96 3.94
2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3.68 3.82 3.82 3.77 4.00 4.00 3.68 3.82 3.91 3.89
3) ความมีมนุษยสมัพันธ์ 3.96 4.00 3.93 3.96 4.03 4.03 3.96 4.00 3.98 3.99
4) ความเป็นผู้น า 3.44 3.60 3.52 3.52 3.75 3.75 3.44 3.60 3.63 3.63
5) ความมีเหตุผล 3.79 3.75 3.82 3.78 3.85 3.85 3.79 3.75 3.83 3.82
6) การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 4.06 3.98 4.04 4.03 4.06 4.06 4.06 3.98 4.05 4.04
7) การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 4.04 3.98 3.99 4.00 4.04 4.04 4.04 3.98 4.02 4.02
8) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 3.86 3.83 3.92 3.87 4.03 4.03 3.86 3.83 3.97 3.95
1.4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.05 4.02 4.05 4.04 4.08 4.08 4.05 4.02 4.07 4.06

1) ความขยัน อดทน อุตสาหะ 4.00 3.96 3.99 3.98 4.02 4.02 4.00 3.96 4.00 4.00
2) ความซื่อสตัย์ สจุริต 4.14 4.08 4.18 4.13 4.14 4.14 4.14 4.08 4.16 4.14
3) ความตรงต่อเวลา 3.90 3.91 3.84 3.88 3.98 3.98 3.90 3.91 3.91 3.93
4) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 3.97 3.99 4.00 3.99 4.07 4.07 3.97 3.99 4.04 4.03
5) ความเป็นระเบียบวินัยปฏบิัติตามกติกาของสงัคม 3.99 3.99 4.05 4.01 4.10 4.10 3.99 3.99 4.07 4.05
6) การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 4.18 4.08 4.16 4.14 4.15 4.15 4.18 4.08 4.15 4.14
7) ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสขุ 4.16 4.12 4.15 4.14 4.14 4.14 4.16 4.12 4.14 4.14

ภาพรวมทุกด้าน 3.77 3.75 3.81 3.78 4.00 4.00 3.77 3.75 3.90 3.89

คุณลักษณะบัณฑติ

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.90 3.90  
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ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2553 ค่าเฉลี่ยการประเมินบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ที่ 3.90 จากคะแนนเต็ม 5 สูงกว่าเป้าหมาย  ทั้งน้ี

ในส่วนของบัณฑิตปริญญาตรี คุณลักษณะบัณฑิตที่ได้รับการประเมินสูงสุดจากผู้ใช้บัณฑิตคือ การประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  รองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความโดด
เด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในส่วนของผลประเมินที่ได้ระดับคะแนนต่ าสุดและต่ ากว่า
เป้าหมายคือ 3.51 ได้แก่  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการบริหารจัดการในด้านภาษาอังกฤษ 
คณะได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวรวมถึงการปรับหลักสูตรโดเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ  ส าหรับด้านการ
บริหารจัดการได้เพิ่มกิจกรรมและโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่ด าเนินการกับคณะมากขึ้น   

ในส่วนของบัณฑิตศึกษาโท-เอกคุณลักษณะบัณฑิตที่ได้รับการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะการประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้เน่ืองมาจากมีการปลูกฝังให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง โดย
ให้ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ส่วนที่ได้รับการประเมินต่ าคือความเป็นผู้น าซึ่งจะต้องเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้มี
โอกาสใช้ความสามารถในการเป็นผู้น าในกิจกรรมต่างๆของคณะต่อไป เช่นการให้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบฝ่ายต่างๆใน
กิจกรรมของคณะเช่นกิจกรรม การวิ่งคืนป่า การประชุมวิชาการ การจัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปีเป็นต้น 

รายการหลักฐาน 
ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของกองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  

0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus  

  
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตามประกาศสมศ. วันที่ 23 ส.ค. 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีตี่พมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด

100
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_03d และตาราง EQA_03 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 
 

ตาราง EQA_03d จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 จ าแนกตามกลุ่ม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
2551 2552 2553 3 ปี กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 14 9 27 1 3 1 5 3 2 6 1
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 9 4 16 1 1 2 1 3 1
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 9 16 10 35 5 1 5 3 8 1 1
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 22 29 30 81 3 1 2 10 14 3 1
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 13 12 7 32 5 6 1 5 5 1 6
6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 5 12 9 26 1 1 1 3 4 4 2 3
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 16 13 37 5 3 4 11
8. หลักสตูร MIT 32 89 58 179 2 1 4 5 17

รวม 96 197 140 433 2 17 16 4 4 23 20 8 13 52 25 5

ภาควิชา

 
ตาราง EQA_03 ระดับคุณภาพผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ป.โท ระดับคุณภาพผลงาน ร้อยละระดับคุณภาพ
2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 14 9 27 2.75 7.25 4.25 14.25 68.75 51.79 47.22 52.78 5.00

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 9 4 16 1.5 2 2.25 5.75 50.00 22.22 56.25 35.94 5.00

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 9 16 10 35 3.5 4.75 5.75 14 38.89 29.69 57.50 40.00 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 22 29 30 81 2.25 1 12.75 16 10.23 3.45 42.50 19.75 3.95

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 13 12 7 32 8 6.25 4.75 19 61.54 52.08 67.86 59.38 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมอืงแร่ฯ 5 12 9 26 2.25 6.25 6.5 15 45.00 52.08 72.22 57.69 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 16 13 37 3.75 4.5 8.25 16.5 46.88 28.13 63.46 44.59 5.00

8. หลกัสตูร MIT 32 89 58 179 1 3.5 8.5 13 3.13 3.93 14.66 7.26 1.45

รวม 96 197 140 433 25 35.5 53 113.5 26.04 18.02 37.86 26.21 5.00

ภาควิชา
คะแนน

ประเมนิ

 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
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รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และรายละเอียดผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ อยู่ในตาราง EQA_03(2) และตาราง EQA_03(3) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

40 37.86 5.00  

ผลการด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเป้าหมายเดิมที่ก าหนดไว้ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2553 ก าหนดจากฐานของจ านวนผลงาน

ตีพิมพ์เผยแพร่ ขณะที่เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ช่วงปี 2554 – 2558 มีการก าหนดระดับคุณภาพ
ผลงาน นอกจากนี้ เงื่อนไขขั้นต่ าของการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรปัจจุบัน แผน ก. คือ ผลงานเผยแพร่
ในการประชุมระดับประเทศ แผน ข. ไม่มีเงื่อนไขในการตีพิมพ์เผยแพร่ การปรับระบบและกลไกเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
ตามเกณฑ์ จะต้องใช้เวลาด าเนินการ  ได้มีการด าเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงานตีพิมพ์โดยให้นศ.ระดับปริญญาโท ที่
ได้รับทุนต่างๆของคณะ ต้องตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ  สนับสนุนให้มีคลินิก
บทความวิชาการโดยใช้ผู้เช่ียวชาญทางภาษาช่วยดูแลปรับแก้ ให้ค าปรึกษาให้กับนศ.ที่ต้องการเขียนบทความที่เป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ส่วนหลักสูตรแผน ข. ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ร่วมกับทางหลักสูตร  
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด  
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ ของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

 ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 
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การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

วิธีค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีตี่พมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด

100
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_04d และตาราง EQA_04 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

 

ตาราง EQA_04d จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 จ าแนกตามกลุ่ม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.เอก ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
2551 2552 2553 3 ปี กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 3 3 6 1 1 1 1 2
6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1
8. หลักสตูร MIT

รวม 4 3 7 1 1 2 1 2

ภาควิชา

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
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ตาราง EQA_04 ระดับคุณภาพผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.เอก ระดับคุณภาพผลงาน ร้อยละระดับคุณภาพ
2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 3 3 6 2.25 2.75 5 75.00 91.67 83.33 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 100.00 100.00 5.00

8. หลักสตูร MIT
รวม 4 3 7 3.25 2.75 6 81.25 91.67 85.71 5.00

ภาควิชา
คะแนน

ประเมนิ

 
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและรายละเอียดผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ อยู่ในตาราง EQA_04(2) และตาราง EQA_04(3) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

100 91.67 5.00  

ผลการด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเป้าหมายเดิมเนื่องจากเป้าหมายเดิมที่ก าหนดไว้ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2553 ก าหนดจาก

ฐานของจ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 1 ผลงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน ขณะที่เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของ สมศ. ช่วงปี 2554 – 2558 มีการก าหนดระดับคุณภาพผลงาน นอกจากน้ี เง่ือนไขขั้นต่ าของการส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในหลักสูตรปัจจุบัน คือมีผลงานเผยแพร่ในการประชุมระดับนานาชาติ  เริ่มด าเนินการให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จะส าเร็จการศึกษาต่อเมื่อมีการตีพิมพ์ในวารสารเท่านั้น 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด  อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ 
ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ  ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐาน  ข้อมูลสากล ISI 

  

ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังน้ี  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ) 
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การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีตี่พมิพห์รือเผยแพร่
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด

100
 

ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_05d และตาราง EQA_05 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

ตาราง EQA_05d จ านวนผลงานของอาจารย์และนักวิจัย ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 จ าแนกตามกลุ่ม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
2551 2552 2553 3 ปี กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 23.5 22 71.5 17 21 1 5 8 14 3 5 3 4 2 4 1 3
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 28.5 29.5 27.5 85.5 12 9 2 4 8 11 4 4 1 6 7 2 6
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 23.5 22 69.5 28 18 2 3 4 18 14 5 2 1 7 2 1 3
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 21 61 3 5 1 1 3 4 1 1 17 1 1
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.5 15 14 44.5 37 6 2 2 3 12 6 3 3 2 8 1 6 2
6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 13 13 12.5 38.5 10 2 3 3 8 10 4 1 3 1 2 2 11
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 42.5 36.5 120 17 16 1 1 3 16 18 1 2 3 2 2
8. หลักสตูร MIT 0.5 1 1 2.5 1 1 3 1

รวม 168.5 168 156.5 493 109 70 10 6 20 65 69 14 15 10 35 28 10 11 21

ภาควิชา

 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2553 40 

ตาราง EQA_05 ระดับคุณภาพผลงานของอาจารย์และนักวิจัย ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ระดับคุณภาพผลงาน ร้อยละระดับคุณภาพ
2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 23.5 22 71.5 12.875 12.75 6.75 32.375 49.52 54.26 30.68 45.28 5.00

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 28.5 29.5 27.5 85.5 8.75 9.75 9.5 28 30.70 33.05 34.55 32.75 5.00

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 23.5 22 69.5 15.25 10.75 6.5 32.5 63.54 45.74 29.55 46.76 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 21 61 3.125 2.625 3.625 9.375 15.63 13.13 17.26 15.37 3.84

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.5 15 14 44.5 11.625 8.25 9.25 29.125 75.00 55.00 66.07 65.45 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 13 13 12.5 38.5 6.25 6.25 14.125 26.625 48.08 48.08 113.00 69.16 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 42.5 36.5 120 10.375 9 2.375 21.75 25.30 21.18 6.51 18.13 4.53

8. หลักสตูร MIT 0.5 1 1 2.5 0.375 0.625 1 0.00 37.50 62.50 40.00 5.00

รวม 168.5 168 156.5 493 60.625 53.625 45.625 159.875 35.98 31.92 29.15 32.43 5.00

ภาควิชา
คะแนน

ประเมนิ

 
รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า อยู่ในตาราง EQA_14 (2) ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 
รายละเอียดผลงานจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า อยู่
ในตาราง EQA_05 (2) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 29.15 5.00  

ผลการด าเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกลไกการสนับสนุนด้านวิจัยที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบ คลุมในทุกมิติ 

ทั้งใน เรื่องของการพัฒนาทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ การให้ทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อไปน าเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 
การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา การจัดต้ัง Publication clinic และการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัย
ประจ าคณะฯคอยก ากับดูแลการด าเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามกลไกที่ก าหนด การด าเนินการตามกลไกดังกล่าวพร้อมๆ  
กันอย่างมีระบบส่งผลให้การด าเนินงานในเรื่องของร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 29.15 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (วศ.5_01)  
 

รายการหลักฐาน 
 วศ.5_01 ตารางสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2547 - 2553 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/5_01.pdf
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด

100
 

ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_06  ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละผลงาน
2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 23.5 22 71.5 3 3 6 11.54 13.64 8.39 2.10

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 28.5 29.5 27.5 85.5 3 1 7 11 10.53 3.39 25.45 12.87 3.22

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 23.5 22 69.5 2 1 16 19 8.33 4.26 72.73 27.34 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 21 61 1 7 8 5.00 33.33 13.11 3.28

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.5 15 14 44.5 5 44 49 32.26 314.29 110.11 5.00

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 13 13 12.5 38.5 1 3 4 7.69 24.00 10.39 2.60

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 42.5 36.5 120 4 2 6 9.76 5.48 5.00 1.25

8. หลักสตูร MIT 0.5 1 1 2.5

รวม 168.5 168 156.5 493 11 2 74 87 6.53 1.19 47.28 17.65 4.41

ภาควิชา
คะแนน

ประเมนิ

 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า อยู่ในตาราง 
EQA_06 (2) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการด าเนินงาน  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2553 42 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 47.28 5.00  

ผลการด าเนินงาน 
คณะมีระบบการติดตามผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการ วิจัย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อติดตาม ประเมินผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  (วศ. 6_01)  ผลการด าเนินการของคณะในการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในรอบการประเมินนี้มีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 47.28 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
 
รายการหลักฐาน 
 วศ.6_01 หลักฐานแบบฟอร์มการกรอก KPI  ที่แนบพร้อมกับข้อเสนอโครงการ 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/Ref6_01.pdf
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่  7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

การก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วย ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  

0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.00 ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่ง ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ ต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด

100
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ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_07d และตาราง EQA_07  ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

ตาราง EQA_07d จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพของอาจารย์และนักวิจัย จ าแนกตามกลุ่ม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
2551 2552 2553 3 ปี กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 23.5 22 71.5 2 1
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 28.5 29.5 27.5 85.5 1 1 2 2 2
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 23.5 22 69.5 2 1 2 3 4 1
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 21 61 1 1
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.5 15 14 44.5 1 1 2 1
6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 13 13 12.5 38.5 3 1 1 1
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 42.5 36.5 120 1
8. หลักสตูร MIT 0.5 1 1 2.5

รวม 168.5 168 156.5 493 3 8 3 8 1 6 6 3

ภาควิชา

 

ตาราง EQA_07 ระดับคุณภาพผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพของอาจารย์และนักวิจัย ช่วงปีการศึกษา 2551 – 2553 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ร้อยละระดับคุณภาพ
2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี

1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 23.5 22 71.5 1.5 1 2.5 5.77 4.26 0.00 3.50 1.75

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 28.5 29.5 27.5 85.5 1.75 1.5 2.5 5.75 6.14 5.08 9.09 6.73 3.36

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 23.5 22 69.5 3.25 2.25 3 8.5 13.54 9.57 13.64 12.23 5.00

4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 21 61 0.75 0.75 1.5 3.75 3.75 0.00 2.46 1.23

5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.5 15 14 44.5 0.25 0.75 2.5 3.5 1.61 5.00 17.86 7.87 3.93

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 13 13 12.5 38.5 2.25 0.75 1.75 4.75 17.31 5.77 14.00 12.34 5.00

7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 42.5 36.5 120 0.75 0.75 0.00 0.00 2.05 0.63 0.31

8. หลักสตูร MIT 0.5 1 1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 168.5 168 156.5 493 9.75 7 10.5 27.25 5.79 4.17 6.71 5.53 2.76

ภาควิชา
คะแนน

ประเมนิ

 

รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า อยู่ในตาราง EQA_07 (2) และตาราง EQA_07 
(3) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการด าเนินงาน  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

10 6.71 3.35  

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553   คณะฯ มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  จ านวน 6 บทความ 

ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 เล่ม และต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
ฯ จ านวน 3 เล่ม  เมื่อคิดเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าของคณะฯ ทั้งหมด 156.5 คน  คิดเป็นผลการด าเนินงานในระดับ 
6.71 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้(วศ.5_01) 
 
รายการหลักฐาน 
 วศ.5_01 ตารางสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2547 - 2553 
 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/5_01.pdf
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วิธีการค านวณ 

100
การท้ังหมดบรกิารวิชาาร/กิจกรรมจ านวนโครงก

วิจัยรสอนและการการเรยีนกาในการพัฒนาท่ีน ามาใช้ การบรกิารวิชาาร/กิจกรรมจ านวนโครงก  

ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_08  ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

รายการข้อมลู โครงการ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมลู

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 35
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการ
เรียนการสอน

9

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 2
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย

1

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย

12

ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้ง
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

34.29

คะแนนการประเมิน 5.00

 รายละเอียดของข้อมูล อยู่ในระบบ
สารสนเทศด้านบริการวิชาการของ
คณะฯ ตาม Link ที่ระบุ

วศ.8_01 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_

2553

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 34.29 5.00  

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
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ผลการด าเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เลือกโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นไปตามจุดเน้น/สาขาความเช่ียวชาญของ

คณะฯ   5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านเทคโนโลยีพลังงาน  2) ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 
4) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และ 5) ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต  ซึ่งมีทั้งหมด 
35 โครงการ โดยมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 9 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 53 ในรายวิชา 230-333 การควบคุม
สิ่งแวดล้อม Environmental Control  

2. โครงการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบในรายวิชา 223-461 Environmental Impact Assessment  

3. โครงการอบรม ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ในรายวิชา 230-467 หัวข้อ
พิเศษวิศวกรรมเคมี 2 (กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี) 

4. โครงการการประเมินสถานภาพเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพน้ าในลุ่มน้ าย่อยของทะเลสาบ
สงขลาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ในรหัสวิชา 223-381 รายวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Quality Management) 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า        ในรายวิชา 225 – 458 การประยุกต์ใช้งานด้าน
วิศวกรรมส าหรับวิศวกร  (Engineering Application for Engineers) 

6. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 22 ใน รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

7. โครงการ NEC-เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 23-24 ในรายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

8. โครงการอบรมหลักสูตร หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า    ในรายวิชา 210-476 การออกแบบและติดต้ังระบบ
ไฟฟ้า 

9. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 ใน รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 2 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด          50,000 ลิตร/วัน บริษัท ฟีเทค จ ากัด     กับ

งานวิจัยเรื่องการผลิตเอทิลเอสเตอร์แบบต่อ      เนื่องจากน้ ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี    และเรื่องการท าปฏิกิริยาเอสเตอ
ริฟิเคชั่นแบบต่อเนื่องของน้ ามันปาล์มดิบด้วยเอทานอล   

2. โครงการแก้ไขปัญหามาตรฐานการประกอบการกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช             กับงานวิจัย
เรื่องการออกแบบบ่อเหมืองแร่ การวางแผนเหมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่เหมืองเฟลด์สปาร์ อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการทั้งกับการเรียนการสอนและการวิจัย 1 โครงการ  ได้แก่ 
โครงการการศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้าแทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ดในปาล์มน้ ามัน ( iTAP) โดยใช้สอน
ในรายวิชา 230-341 Engineering Lab II ในวิชาปฏิบัติการ (LAB) และงานวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้า
แทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ดในปาล์มน้ ามัน  ซึ่งผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 34.29  
 

รายการหลักฐาน        
วศ.8_01 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553 
 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี 2554 กรณีเป็นกิจกรรมใหม่  ส าหรับเกณฑ์ต่อเนื่อง ยั่งยืน 
และเข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนุโลม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร  

มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอบรมประจ าปี 
และมีการด าเนินการตามแผน ซึ่งได้มีการประเมินผลแต่
ละโครงการ พร้อมทั้งน าผลจากการประเมินมาแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

วศ.8_01 
http://infor.eng.psu.ac.
th/servicekpi/2008hom
e/unsecure/index.php?
option=report_2553 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้โดยได้เกิดการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ได้ร้อยละ 100.00 

วศ.8_01 
http://infor.eng.psu.ac.
th/servicekpi/2008hom
e/unsecure/index.php?
option=report_2553 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

มีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องในชุมชนหรือองค์กร 

วศ.8_01 
http://infor.eng.psu.ac.
th/servicekpi/2008hom
e/unsecure/index.php?
option=report_2553 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไก
ที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคง         
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร  
 
 
 

สามารถสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

วศ.8_01 
http://infor.eng.psu.ac.
th/servicekpi/2008hom
e/unsecure/index.php?
option=report_2553 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

วศ.8_01 
http://infor.eng.psu.ac.
th/servicekpi/2008hom
e/unsecure/index.php?
option=report_2553 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่  10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได3้ ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  
-กิจกรรมที่ด าเนินการโดยสโมสรนักศึกษา
และชุมนุมต่างๆ ท าตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  
-มีการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยมี
หน่วยธุรการและการประชุมเป็นหน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งได้ก าหนดให้มีแผน
กิจกรรมด้านส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและมีการประเมินผลการ
ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและ
มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรม   

วศ.10_01 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  

-มีการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด ร้อยละ 
100 และมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

วันสงกรานต์  วิศวฯ ร่วมใจสานใย
สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เป็นต้น 

วศ.10_02 โครงการสัมมนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2553 และปี
การศึกษา 2554 
วศ.10_03 เอกสาร
ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของธุรการและการ
ประชุม 
วศ.10_04 เอกสารสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของธุรการ
และการประชุม  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง  

-บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่
คณะฯ เกิดความรู้ความเข้าใจซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามและรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่
สังคมไทยสืบไป 

วศ.10_01 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.10_04 เอกสารสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของธุรการ
และการประชุม  

 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน  

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่
เป็นการสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

วศ.10_01 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.10_05 รายงานและซีดี
รายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 2/2553 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  

คณะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมี
ผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2553 บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
เช่น โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วม
สมัยไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซียจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา การได้รับรางวัลศิลปกรรม
แห่งชาติของ อาจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอ
เหาะ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากการ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-
GT) และอาจารย์สมโภชน์ เกตุแก้ว ได้รับ
เชิญให้เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดงแสงเสียง

ม.อ.10-10 เอกสาร
นิทรรศการศิลปกรรม 
ม.อ.10-11 ผลงานของ
อาจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอ
เหาะ 
ม.อ.10-12 ค าสั่ง/หนังสือเชิญ
บุคลากร 
ม.อ.10-13 หลักฐานได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นประธาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในเขต
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อินโดนีเซีย มาเลซีย ไทย 
(IMT-GT) 
ม.อ.10-14 หลักฐานได้รับ
เชิญให้เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับการ
แสดงแสงเสียงละครอิง
ประวัติศาสตร์ท้าวเทพกษัตรี
ท้าวศรีสุนทร ณ จังหวัดภูเก็ต 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกษัตรีท้าว
ศรีสุนทร ณ จังหวัดภูเก็ต 

ม.อ.10-15 รายงานประจ าปี
การประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2553 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบันที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี  

- บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 
- กิจกรรมวันสงกรานต์คณะฯ  วันที่  12  
เมษายน  2554  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- กิจกรรมงานท าบุญตึกสตางค์มงคลสุข 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 
- งานเกษียณอายุราชการของบุคลากร
คณะฯ ปี 2553 
- กิจกรรมกีฬาวิศวฯ ร่วมใจ สานใย
สัมพันธ์  ประจ าปี 2554 วันที่  19 
พฤษภาคม  2554   

วศ.11_01 เอกสารการเบิกจ่ายกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วศ.11_02 
http://www.eng.psu.ac.th/gallery/categor
y/41-retire2553.html 
วศ.11_03 
http://www.eng.psu.ac.th/news-
activity/15-news-pr/355-พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล.html 

 2 สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาด และตกแต่งอย่างมี
คุณค่าทางสุนทรีย์ 

- มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งคณะฯ 
- มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ภายในตึกวิจัยสิรินธร และมีถังดับเพลิง/
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องติดตั้งทั้งคณะฯ พร้อม
ทั้งมีอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติกรณีไฟฟ้า
ลัดวงจร อีกทั้งมีการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิง และอพยพหนีไฟภายในคณะฯ 
- มี รปภ.ประจ าภายในตึกและบริเวณ
รอบนอก เพื่อตรวจความเรียบร้อยตาม

วศ.11_04 ภาพถ่ายการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดของคณะฯ 
วศ.11_05 ภาระงานและล าดับขั้นตอนการ
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
วศ.11_06 ตารางการตรวจพื้นที่ของ รปภ. 
คณะฯ 
วศ.11_07 ตารางการปฏิบัติงานประจ าวัน 
พนักงานจ้างเหมาบริการดูแลอาคาร
สถานที่ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_01.pdff
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_01.pdff
http://www.eng.psu.ac.th/gallery/category/41-retire2553.html
http://www.eng.psu.ac.th/gallery/category/41-retire2553.html
http://www.eng.psu.ac.th/gallery/category/41-retire2553.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_07.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ  
- มีการจ้างบริษัทท าความสะอาดพื้นที่
ทั้งหมด โดยมีการจัดตารางการ
ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ประจ าวัน 
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดงานจ้างเหมา
บริการผู้ดูแลสถานที่ คณะฯ 

วศ.11_08 รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ดูแลสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ ากลุ่มงานอาคารสถานที่ และ
สาธารณูปการ 
วศ.11_09 รายละเอียดขอบข่ายงานจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาดอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง
คณะฯ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.11_10 รายละเอียดขอบข่ายงานจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
ศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นพื้นที่
ส่วนกลางคณะฯ ปีงบประมาณ 2553 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

- มีหมวดงานภูมิทัศน์สังกัดกลุ่มงาน
อาคารสถานที่รับผิดชอบดูแลภูมิทัศน์
ภายใน และภายนอกอาคาร 

วศ.11_11 ภาพถ่ายภูมิทัศน์พื้นที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.11_12 แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553 

 4 การจัดให้มีพื้นที่และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 

คณะฯ จัดสรรอาคาร 1 หลัง ให้กับ
สโมสรนักศึกษา และห้องท างานให้กับ
ชุมนุมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รวม 8 ห้อง และมีการใช้พื้นที่บริเวณ
ลานของคณะฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้บุคลากรและนักศึกษา 

วศ.11_13 อาคารสโมสรนักศึกษาและ
ห้องท างานของแต่ละชุมนุมภายในอาคาร 
ดร.สตางค์ มงคลสุข 
วศ.11_14 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2553  
<อยู่ในรูปเอกสาร> 
วศ.11_15 ภาพถ่ายห้องเรียน 
วศ.11_16 ภาพการใช้พื้นที่ของคณะฯ ใน
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

 5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

- ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก
กิจกรรมที่จัดภายในคณะฯ คือ 4.27  
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการ
จัดกิจกรรม(วันสงกรานต์คณะฯ  และ
กิจกรรมกีฬาวิศวฯ ร่วมใจ สานใย
สัมพันธ์ ในคณะฯ คือ  4.08) 

วศ.11_17 ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากโครงการวิศวกรรมศาสตร์พบ
ผู้ปกครอง  
วศ.11_18 ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
วศ.11_03 
http://www.eng.psu.ac.th/news-
activity/15-news-pr/355-พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล.html 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_11.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_11.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_12.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_12.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_15.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_16.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_16.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_17.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_17.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_17.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_18.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_18.pdf
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 5 5.00  
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_13  ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

รายการขอ้มูล คะแนน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง แหล่งขอ้มูล
ผลการประเมนิผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง 4.25 วศ.13_01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงาน

เทียบเท่า มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ผลการประเมนิผู้บริหาร โดยผู้บังคับบัญชาสงูสดุ 4.60

คะแนนการประเมินผู้บรหิารโดยคณะกรรมการฯ 4.43  

ผลการประเมินตนองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 4.43 4.43  

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 4.43 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

รายการหลักฐาน 
วศ.13_01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รายงานผลการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/13_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/13_01.pdf
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
            ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน   

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์ประจ า
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด

100
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ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_14 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

ดัชนีคุณภาพอาจารย์

2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 23.5 22 71.5 4.00 4.09 4.05 4.04 3.37
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 28.5 29.5 27.5 85.5 4.74 4.75 4.91 4.80 4.00
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 24 23.5 22 69.5 5.08 5.30 5.55 5.30 4.42
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 21 61 4.40 4.25 4.14 4.26 3.55
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.5 15 14 44.5 5.94 5.93 5.93 5.93 4.94
6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 13 13 12.5 38.5 5.31 5.62 5.76 5.56 4.63
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 42.5 36.5 120 3.32 3.40 3.56 3.42 2.85
8. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5 1 1 2.5 5.00 5.00 5.00 5.00 4.17

รวม 168.5 168 156.5 493 4.44 4.51 4.62 4.52 3.77

ภาควิชา
จ านวนอาจารย์อยู่ปฏิบัติงานและลาศกึษาต่อ คะแนน

ประเมนิ

 
รายละเอียดต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ และระดับคุณภาพอาจารย์ประจ า อยู่ในตาราง EQA_14(2) ในไฟล์ข้อมูลผล
การด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 
รายละเอียดทั้งหมดของอาจารย์ประจ า อยู่ในตาราง “ข้อมูลของอาจารย์” ในไฟล์ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากร
สนับสนุนการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/SupportData/8_Resources.xls 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.40 4.62 3.85  

ผลการด าเนินงาน 

ผลการพัฒนาอาจารย์ส าหรับปี 2553 อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีระดับคุณภาพตามคุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการเฉลี่ย 4.62 สูงกว่าเป้าหมาย 4.40 อย่างไรก็ตามการเพิ่มระดับคุณภาพให้มีค่าถึงระดับ 6 ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายนอก ยังมีข้อจ ากัดอยู่ 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/SupportData/8_Resources.xls
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด  

หมายเหตุ 

หมายเหตุ 
1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น   
-    ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553  
-    ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553  
-    ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553 
2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบ
ทุกตัวที่ก าหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจาการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้น้ัน
มาใช้แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.25 4.36 4.36  

ผลการด าเนินงาน 

มีผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเท่ากับ  4.36  อยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายซึ่งต้ังไว้ที่ 
4.25  

รายการหลักฐาน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

คณะมีแผนกิจกรรมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2553 ซึ่งจัดให้มี
กิจกรรมด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปี
2553-2554 (เป้าประสงค์ที่ 3) 
โดยในแผนดังกล่าว ก าหนดให้
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

ม.อ.16.1-01 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ.
2553-2554) รายงานการ
ประชุม (เป้าประสงค์ 3) 
วศ.10_02 โครงการ
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2553 
และปีการศึกษา 2554 
วศ.16_1_01 การประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2553 และ 
2554  ธุรการและการ
ประชุม กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

คณะเน้นการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาโดย
ด าเนินการอย่างมีระบบ คือ การ
สร้างรายวิชา การน าลงสู่การ
ปฏิบัติผ่านการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา และการ

ม.อ.16.1-03 รายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชา
บูรณาการบังคับส าหรับ
ทุกหลักสูตรตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ  
ม.อ.16.1-04 แนวทางการ

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_02.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_02.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_02.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_02.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ติดตามขยายผล อีกทั้งมีสิ่ง
สนับสนุนอื่นๆ เช่น การเป็น
แบบอย่างของครู อาจารย์ การ
สร้างสื่อการเรียนรู้ การก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ และการ
จัดท ารายละเอียดรายวิชา 

จัดการเรียนการสอน 
รายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
ม.อ.16.1-05 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ เรื่องแนวปฏิบัติ
ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
ม.อ.16.1-06 เว็บไซต์สื่อ
บ่มเพาะคุณธรรม
จริยธรรม 
ม.อ.16.1-07 มาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
ม.อ.16.1-08 รายงานผล
การจัดโครงการวัน 
"ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" 
วศ.10_05 รายงานและซีดี
รายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 2/2553 

 3 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ       

อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

กองแผนงานได้ประเมินความ
คิดเห็นของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตที่ “มี
คุณธรรมและจริยธรรม” โดย
ส ารวจบุคลากรจากทุกคณะ 
พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับการ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ที่เสริมสร้างและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 โดยด้านที่
ผลการประเมินความคิดเห็น 

ม.อ.16.1-09 รายงานผล
การประเมินความคิดเห็น
ของคณาจารย์และ
บุคลากร ต่อการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตที่ “มี
คุณธรรมและจริยธรรม” 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_05.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ การ
ก าหนดคุณลักษณะ “มี
คุณธรรมและจริยธรรม” ให้
เป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ “มุ่ง
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
รองลงมาคือ เห็นด้วยกับการจัด
งานวันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (24 
กันยายน ของทุกป)ี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22   

 4 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  

การผลิตบัณฑิตถือเป็นพันธกิจ
หลักของคณะ ซึ่งการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ผลิตบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ที่นอกจากจะ
สร้างบัณฑิตเป็น “คนเก่ง” ตาม
วิชาการ/วิชาชีพแล้ว การเป็น  
“คนดี” มีจิตสาธารณะเป็น
คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ 
ช่วยให้การท างานร่วมกันกับ
คนอื่นได้ดี มีความเอื้ออาทร
และเห็นใจผู้อื่น ลดความเห็น
แก่ตัว มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก  ซึ่งจากผลประเมิน
ของนายจ้างมีความพึงพอใจ
ด้านนี้สูงถึง 4.07 จากคะแนน
เต็ม 5 ถือเป็นคุณประโยชน์และ
คุณค่าในการท างานกับองค์กร
ภายนอกและต่อประเทศชาติ 

ม.อ.16.1-10 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ รุ่นปี
การศึกษา 2551 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์  

จากการด าเนินงานตามนโยบาย
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
นักศึกษาได้รับการยกย่องใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ม.อ.16.1-11 รางวัล
คุณธรรม และจริยธรรม
จากแพทยสภา 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 5.00 5.00 - 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

ท้ังหมดการประเมินตท่ีได้รบัจ านวนบัณฑิ
ตลักษณ์ ักษณะตามอัตท่ีมีคณุละเมินบัณฑิด้จากการปราคะแนนท่ีไผลรวมของค่  

ข้อมูลพื้นฐาน และผลการค านวณ 

ตาราง EQA_16.2 ในไฟล์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls 

ปีการศึกษา 2551 - 2553  กรอบเวลาของข้อมูล: 1 มิ.ย. 51 - 31 พ.ค. 54

ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท-เอก ทุกระดับ

2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี 2551 2552 2553 3 ปี
จ านวนนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 262 262 262 - - 262
จ านวนนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตที่มีที่อยู่ของนายจ้างชัดเจน 191 284 204 679 72 72 191 284 276 751
จ านวนนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 95 54 62 211 38 38 95 54 100 249
1.4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.05 4.02 4.05 4.04 4.08 4.08 4.05 4.02 4.07 4.04

1) ความขยัน อดทน อุตสาหะ 4.00 3.96 3.99 3.98 4.02 4.02 4.00 3.96 4.00 3.99
2) ความซื่อสตัย์ สจุริต 4.14 4.08 4.18 4.13 4.14 4.14 4.14 4.08 4.16 4.13
3) ความตรงต่อเวลา 3.90 3.91 3.84 3.88 3.98 3.98 3.90 3.91 3.91 3.90
4) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 3.97 3.99 4.00 3.99 4.07 4.07 3.97 3.99 4.04 4.00
5) ความเป็นระเบียบวินัยปฏบิัติตามกติกาของสงัคม 3.99 3.99 4.05 4.01 4.10 4.10 3.99 3.99 4.07 4.02
6) การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 4.18 4.08 4.16 4.14 4.15 4.15 4.18 4.08 4.15 4.14
7) ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสขุ 4.16 4.12 4.15 4.14 4.14 4.14 4.16 4.12 4.14 4.14

ภาพรวมผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 4.05 4.02 4.05 4.04 4.08 4.08 4.05 4.02 4.07 4.04

คุณลักษณะบัณฑติ

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.07 4.07  

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจใน    

อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เฉลี่ย 4.07 สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ที่ระดับดี (3.51) 
ซึ่งกิจกรรมในคณะได้พยายามสอดแทรก และเน้นย้ าอยู่เสมอให้นักศึกษาตระหนักในส่วนรวมเป็นส าคัญ  โดยถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง ในทุกวาระที่มีโอกาส 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_Component.xls
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 17 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน  

ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็น
มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย โดยมุ่งเน้นการ
สร้างระบบเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์กรให้มุ่งสู่วิจัยและบัณฑิตศึกษา 
คณะจึงมีการก าหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

ม.อ.17-01 
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ปี 
2553-2554  
วศ.17_01 แผนกล
ยุทธ์ระยะกลาง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2550-
2554 
วศ.17_02 
แผนปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2553 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบุคลากร หลาย
รูปแบบ เช่น การสนับสนุนทุนวิจัย 
การสร้างเครือข่ายวิจัย การสนับสนุน
การเสนอผลงานวิจัยแก่นักศึกษาและ

วศ.17_03 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง ทุน

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
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บุคลากร การให้รางวัลผลงานวิจัย สนับสนุนเครือข่าย
วิจัย (DoE CoE RC 
RU) 
วศ.17_04 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภททีมวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.17_05 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทพัฒนา
นักวิจัย 
วศ.17_06 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทแบบมุ่งเป้า  
วศ.17_07 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทวิศวศึกษา  
วศ.17_08 ประกาศ

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_08.pdf
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คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทโครงงาน
ของนักศึกษาส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี  
วศ.17_09 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทการสร้าง
และการพัฒนา
นวัตกรรม  
วศ.17_10 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภท
โครงการวิจัยสถาบัน  
วศ.17_11 ประกาศ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เรื่อง ทุน
สนับสนุนการวิจัย
ประเภทความร่วมมือ
กับต่างประเทศ  
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_10.pdf
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_11.pdf
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 3 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

กองแผนงานได้ประเมินความคิดเห็น
ของคณาจารย์และบุคลากรทุกคณะ
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมเอกลักษณ์ “การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย” พบว่า ในภาพรวม
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
กับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

ม.อ.17-09 การ
ประเมินความคิดเห็น
ของคณาจารย์และ
บุคลากร ต่อการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
“การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย” 

 4 ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม  

จากการที่คณะฯ ได้ด าเนินการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ท าให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยมีการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรือน าผลงานไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ จ านวน 70 รายการ 
รวมทั้งมีการน าผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
ไปจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร จ านวน 
5 รายการ 

วศ.17_12 
http://phoenix.eng.ps
u.ac.th/qa/53_53/Co
mponent_EQA/EQA
_SupportData.xls 
<ตาราง EQA_06 (2) 
และ ตาราง EQA_06 
(3)> 

 5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดย
ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน 

วศ.17_13 
http://infor.eng.psu.a
c.th/award/ 
<ฐานข้อมูลรางวัล
ของคณะฯ> 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 5.00 5.00 - 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://infor.eng.psu.ac.th/award/
http://infor.eng.psu.ac.th/award/
http://infor.eng.psu.ac.th/award/
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ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่  18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  ภายในสถาบัน 
(มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

คณะด าเนินการตามนโยบาย “มหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ” โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน และก าหนด
กิจกรรมร่วมร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการพัฒนาสุขภาพและการออกก าลัง
กายของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

ม.อ.18.1-01 ค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้าง
เสริมสุขภาพทั้ง 9 
ด้าน (1. ด้านส่งเสริม
ความรักและเพศศึกษา 
2. ด้านส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 3. ด้าน
การมีโภชนาการที่ดี 
รับประทานอาหาร
ปลอดภัย มีประโยชน์ 
4. ด้านส่งเสริมจิตต
ปัญญาศึกษา  5. ด้าน
รณรงค์การไม่เสพสุรา 
สิ่งเสพติด 6. ด้าน
รณรงค์เพื่อการละเลิก
การพนัน 7. ด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
จราจร 8. ด้านการเล่น
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เกมส์คอมพิวเตอร์เกิน
ควร  9. ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
วศ.18_1_01 
แผนปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2554  

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ 
ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

คณะฯ ภาควิชา และหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 8 โครงการ มี
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม 942 คน-ครั้ง ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมาย นอกจากน้ีคณะฯ ยังสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาบุคลากร เป็นต้น 

วศ.18_1_02 
http://phoenix.eng.psu
.ac.th/qa/53_53/Comp
onent_EQA/EQA_Su
pportData.xls 
<ตาราง 
EQA_18.1(1)> 
วศ.18_1_03 
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2554 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อคนในสถาบัน  

คณะส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกก าลังกาย
กันอย่างหลากหลายและมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี  ส่งผลนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพที่
แข็งแรง จิตใจและอารมณ์แจ่มใส  

ม.อ.18.1-01 ค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้าง
เสริมสุขภาพทั้ง 9 
ด้าน (1. ด้านส่งเสริม
ความรักและเพศศึกษา 
2. ด้านส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 3. ด้าน
การมีโภชนาการที่ดี 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_54.pdf
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

รับประทานอาหาร
ปลอดภัย มีประโยชน์ 
4. ด้านส่งเสริมจิตต
ปัญญาศึกษา  5. ด้าน
รณรงค์การไม่เสพสุรา 
สิ่งเสพติด 6. ด้าน
รณรงค์เพื่อการละเลิก
การพนัน 7. ด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
จราจร 8. ด้านการเล่น
เกมส์คอมพิวเตอร์เกิน
ควร  9. ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

บุคลากรมีศักยภาพในการท างานมากขึ้น โดยมีเวลาใน
การปรับปรุงการท างาน โดยได้รับรางวัลในการพัฒนา
ผลจ านวนมาก  

ม.อ.18.1-08 สถิติการ
ใช้บริการสนามกีฬา 
วศ.17_13 
http://infor.eng.psu.ac
.th/award/ 
<ฐานข้อมูลรางวัลของ
คณะฯ> 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 4.00 5.00 - 

 

http://infor.eng.psu.ac.th/award/
http://infor.eng.psu.ac.th/award/
http://infor.eng.psu.ac.th/award/
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ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2   ภายนอกสถาบัน  
(การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

คณะฯ ได้ก าหนดประเด็นด้านพลังงานทดแทน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมา
มากกว่า 12 ปี โดยมีแผนปฏิบัติงานในการด าเนินงาน
ของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยมีแผนงานวิจัย แผนการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ "ไบโอดีเซล" และแผนการให้บริการ
ทางวิชาการที่ชัดเจน โดยมีการด าเนินการตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินการตามแผน 
ปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ผู้บริหาร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

ม.อ.18.2-01 แผนการ
จัดการทรัพยากรที่
ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

สามารถด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 80.32 วศ.18_2_01 
แผนปฏิบัติงานของ
สถานวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ 
ปีงบประมาณ 2553 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบัน  

มีแผนงานวิจัย แผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ไบโอ
ดีเซล" และแผนการให้บริการทางวิชาการที่ชัดเจน โดย
มุ่งเน้นน าเอาองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ ด้านน้ ามันปาล์มและไบโอดีเซล 
ให้แก่ผู้สนใจ, เจ้าของกิจการที่ประสงค์จะผลิตไบโอ

วศ.18_2_02 รายงาน
ผลการติดตาม
แผนปฏิบัติงานของ
สถานวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_02.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_02.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_02.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_02.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_02.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ดีเซลทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม และสร้าง
คุณค่าต่อการด าเนินชีวิต 

ปีงบประมาณ 2553 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสังคม  

จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนา
โรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซล ขนาดการผลิต 400 
ลิตรต่อวัน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
โดยการให้ชุมชน/หน่วยงาน เล็งเห็นถึงการพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชน ซึ่งการผลิตไบ
โอดีเซลด้วยเทคโนโลยีของคนไทย ด าเนินการผลิต
โดยก าลังคนของชุมชนเอง โดยผลผลิตที่ได้น้ันชุมชน
สามารถน าไปใช้งานได้ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรที่ยั่งยืน 

วศ.18_2_03 เอกสาร
ประกอบการรับรอง
การใช้ประโยชน์จาก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2550 โดย
ส่งผลงานเข้าประกวดคือ "ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการ
แยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง A Biodiesel Production 
Process with Continuous Deglycerolization"จัดโดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ 

วศ.18_2_04 เกียรติ
บัตรการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี 
2550 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 5.00 5.00 - 

 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_03.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_03.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_03.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_03.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_03.pdf
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
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ภาคผนวก 1) ข้อมูลพื้นฐาน ( Common Data Set) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงปีการศึกษา 2551 - 2553 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปี ก.ศ. 
2551 2552 2553 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (คน) 96 197 140 
จ านวนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 2 4 13 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 17 23 52 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา. 

16 20 25 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือใน
ระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus  

4 8 5 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (คน)  4 3 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.  1  
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด 
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ ของ 
สมศ. 

 1 1 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI 

 2 2 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 168.5 168 156.5 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 109 65 35 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

70 69 28 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 10 14 10 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด 6 15 11 
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ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปี ก.ศ. 
2551 2552 2553 

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ ของ 
สมศ. 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI 

20 10 21 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
จ านวนรวมของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน) 11 2 74 
จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน)    

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  4   
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ    6 
ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  8 8 6 
ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่ง ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ ต าแหน่งทางวิชาการ  

3 1 3 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด   35 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 
(1) 

  9 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย (2)   2 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัย (3) 

  1 

ผลรวมโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย (รวม 1+2+3) 

  12 

14. การพัฒนาคณาจารย์ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 168.5 168 156.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 7 6 7 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 37.5 38 28.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 31.5 28 26 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 1 1 1 
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ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปี ก.ศ. 
2551 2552 2553 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 23 23 24 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 37.5 38.5 36 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 9 10 9 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 22 22.5 24 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  1 1 
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ภาคผนวก 2) เอกสารอ้างอิง  
 
วศ.5_01 ตารางสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2547 - 2553 
วศ.6_01 หลักฐานแบบฟอร์มการกรอก KPI  ที่แนบพร้อมกับข้อเสนอโครงการ 
วศ.8_01 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553 
วศ.10_01 แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.10_02 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 
วศ.10_03 เอกสารประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีของธุรการและการประชุม 
วศ.10_04 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของธุรการและการประชุม  
วศ.10_05 รายงานและซีดีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2/2553 
วศ.11_01 เอกสารการเบิกจ่ายกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วศ.11_02 http://www.eng.psu.ac.th/gallery/category/41-retire2553.html 
วศ.11_03 http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล.html 
วศ.11_04 ภาพถ่ายการติดตั้งกล้องวงจรปิดของคณะฯ 
วศ.11_05 ภาระงานและล าดับขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
วศ.11_06 ตารางการตรวจพื้นที่ของ รปภ. คณะฯ 
วศ.11_07 ตารางการปฏิบัติงานประจ าวัน พนักงานจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ 
วศ.11_08 รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ ากลุ่มงานอาคารสถานที่ และ
สาธารณูปการ 
วศ.11_09 รายละเอียดขอบข่ายงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางคณะฯ 
ปีงบประมาณ 2553 
วศ.11_10 รายละเอียดขอบข่ายงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  ที่เป็นพื้นที่
ส่วนกลางคณะฯ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.11_11 ภาพถ่ายภูมิทัศน์พื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.11_12 แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553 
วศ.11_13 อาคารสโมสรนักศึกษาและห้องท างานของแต่ละชุมนุมภายในอาคาร ดร.สตางค์ มงคลสุข 
วศ.11_14 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2553  <อยู่ในรูปเอกสาร> 
วศ.11_15 ภาพถ่ายห้องเรียน 
วศ.11_16 ภาพการใช้พ้ืนที่ของคณะฯ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
วศ.11_17 ผลการประเมินความพึงพอใจจากโครงการวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง  
วศ.11_18 ผลการประเมินความพึงพอใจจากโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
วศ.13 _01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วศ.16_1_01 การประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 และ 2554  ธุรการและการประชุม กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.17_01 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/5_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/Ref6_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=content3.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_02.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/10_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_01.pdff
http://www.eng.psu.ac.th/gallery/category/41-retire2553.html
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/355-�Ը��ҧ�ǧ�������ͧ��ѹ��Դ�.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_11.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_12.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_15.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_16.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_17.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/11_18.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/13_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/13_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/16_1_01.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/plan/50_54.pdf
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วศ.17_02 แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.17_03 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย ( DoE CoE RC 
RU) 
วศ.17_04 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททีมวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.17_05 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทพัฒนานักวิจัย 
วศ.17_06 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทแบบมุ่งเป้า  
วศ.17_07 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทวิศวศึกษา  
วศ.17_08 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงงานของ
นักศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
วศ.17_09 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทการสร้างและการ
พัฒนานวัตกรรม  
วศ.17_10 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน  
วศ.17_11 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  
วศ.17_12 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 
<ตาราง EQA_06 (2) และ ตาราง EQA_06 (3)> 
วศ.17_13 http://infor.eng.psu.ac.th/award/ 
<ฐานข้อมูลรางวัลของคณะฯ> 
วศ.18_1_01 แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
วศ.18_1_02 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls 
<ตาราง EQA_18.1(1)> 
วศ.18_1_03 ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วศ.18_2_01 แผนปฏิบัติงานของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.18_2_02 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติงานของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.18_2_03 เอกสารประกอบการรับรองการใช้ประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
วศ.18_2_04 เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2550 
 
ม.อ.10-10 เอกสารนิทรรศการศิลปกรรม 
ม.อ.10-11 ผลงานของอาจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 
ม.อ.10-12 ค าส่ัง/หนังสือเชิญบุคลากร 
ม.อ.10-13 หลักฐานได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 
ม.อ.10-14 หลักฐานได้รับเชิญให้เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดงแสงเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ 
จังหวัดภูเก็ต 
ม.อ.10-15 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2553 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planEng_53.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_03.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_04.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_05.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_06.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_07.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_08.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_09.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_10.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_11.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/17_11.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://infor.eng.psu.ac.th/award/
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content3/planpajumpee_54.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/53_53/Component_EQA/EQA_SupportData.xls
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference_EQA53/18_1_03.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_01.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_02.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/files/5.18.1_03.pdf
http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-pr/287-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%25A
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ม.อ.16.1-01 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ.2553-2554) รายงานการประชุม (เป้าประสงค์ 3) 
ม.อ.16.1-03 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบูรณาการบังคับส าหรับทุกหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  
ม.อ.16.1-04 แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ม.อ.16.1-05 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องแนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ม.อ.16.1-06 เว็บไซต์ส่ือบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม 
ม.อ.16.1-07 มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ม.อ.16.1-08 รายงานผลการจัดโครงการวัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" 
ม.อ. 16.1-09 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร  ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ “มีคุณธรรมและจริยธรรม” 
ม.อ.16.1-10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ รุ่นปีการศึกษา 2551 
ม.อ.16.1-11 รางวัลคุณธรรม และจริยธรรมจากแพทยสภา 
ม.อ.17-01 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2553-2554  
ม.อ.17-09 การประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร  ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
“การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย” 
ม.อ.18.1-01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพทั้ง  9 ด้าน (1. 
ด้านส่งเสริมความรักและเพศศึกษา 2. ด้านส่งเสริมการออกก าลังกาย 3. ด้านการมีโภชนาการที่ดี รับประทานอาหาร
ปลอดภัย มีประโยชน์ 4. ด้านส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา   5. ด้านรณรงค์การไม่เสพสุรา ส่ิงเสพติด 6. ด้านรณรงค์เพื่อการละ
เลิกการพนัน 7. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร 8. ด้านการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เกินควร  9. ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ม.อ.18.1-08 สถิติการใช้บริการสนามกีฬา 
ม.อ.18.2-01 แผนการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
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