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คํานํา 

  รายงานการประเมินคุณภาพฉบับนี้ จัดทําเพ่ือสรุปและนําเสนอผลดําเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2554 ใหหนวยงานและผูที่เก่ียวของตลอดจน

ผูสนใจทั่วไปไดทราบผลการดําเนินงาน ความกาวหนาและพัฒนาการของภาควิชาฯ ตามมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพของ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ) และ สมศ. (สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)) ซ่ึงประกอบดวย 

 การประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ. 

 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

  2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การประเมินตามตัวบงช้ีของ สมศ. 

 ดานคุณภาพบัณฑิต 

 ตัวบงช้ีที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 

 ตัวบงช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 

 ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 ตัวบงช้ีที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

 การดําเนินภารกิจในดานตางๆ ของภาควิชาฯ ในรอบปที่ผานมานี้ ประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดย

ความรวมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ ตลอดจนนักศึกษา ภาควิชาฯ จึงขอขอบคุณทุกๆ ทานมา ณ 

โอกาสนี้ดวย 

 

 

                 (นาย ปราโมทย   จูฑาพร) 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

        กรกฎาคม 2555 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 

1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

ช่ือหนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ท่ีตั้ง 110/5 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 

พ.ศ. 2510 เริ่มกอตั้งภาควิชาฯ และรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาเปนรุนแรกในเดือนมิถุนายน โดยใชอาคารของคณะวิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ซ่ึงในปจจุบันนี้คือ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

สํานักงานและอาคารเรียนช่ัวคราว 

พ.ศ. 2514 คณะวิศวกรรมศาสตรไดกอสรางอาคารกลางเสร็จส้ินในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ คณะวิศวกรรมศาสตรจึงยายนักศึกษาช้ันปที่ 2 ขึ้นไปมาเรียนที่วิทยาเขต

หาดใหญและในปถัดมาก็ยายนักศึกษาที่เหลือทั้งหมดมาที่หาดใหญ 

พ.ศ. 2526 รับนักศึกษารุนแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

พ.ศ. 2537 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พ.ศ. 2542  รับนักศึกษารุนแรกศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส โดยจัดตั้งหลักสูตรรวมกับ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2546 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในปเดียวกันภาควิชาฯ ไดรับนักศึกษารุนแรกศึกษาในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พ.ศ. 2550 รับนักศึกษารุนแรกศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว-

การแพทย 

พ.ศ. 2551 กอตั้งเครือขายศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขาย

เซนเซอรไรสายและหนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ 

2. ปรัชญา ปณธิาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาคือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนาองคความรู

จากการวิจัย ตลอดจนการใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองถ่ิน 

วิสัยทัศน 

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 

พันธกิจ 

1.  ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพและจริยธรรม 

2.  สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ินและเช่ือมโยงสูสากล 
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3.  บูรณการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน 

4.   สรางสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูที่เปดกวางสูสังคม 

วัตถุประสงค 

1. ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในปริมาณที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาด 

2. ศึกษาคนควาวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร เพ่ือแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูการพ่ึงพาตนเอง

ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

3. ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะชุมชนทองถ่ินภาคใต 

3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

แผนภูมกิารแบงสวนราชการ 

 

แผนภูมิสายการบริหารงาน (ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554) 

ที่ประชุมทีมบริหารภาควิชาฯ ที่ประชุมภาควิชาฯ

หัวหนาแขนงวิชาฯ เลขานุการภาควิชาฯ

คณะกรรมการฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะกรรมการฝายอาคาร สถานที่

คณะกรรมการฝายวางแผนหลักสูตรตรี-โท 5 ป

คณาจารย

คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ

คณะกรรมการฝายพัฒนาสารสนเทศ

เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพ

เจาหนาที่ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่ฝายจัดการกระบวนการศึกษา

เจาหนาที่ฝายพัฒนานักศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

หัวหนาหองปฏิบัติการ

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

หัวหนางานระบบ

เจาหนาที่ดูแลเครื่องมือ

วิศวกรงานระบบ

หัวหนาภาควิชาฯ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายวิชาการ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายบริหาร

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายสารสนเทศและประกันคุณภาพ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรปริญญาตรี-โท 5 ป

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิศวกรรมไฟฟาหลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

สาขาวิศวกรรมการแพทย 

สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
การเรียนการสอน

งานวิจัย งานบริหารทั่วไป
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แผนภูมิสายการบริหารงาน (ตั้งแตวันท่ี 1 1 ตุลาคม 2554) 

 

4. รายช่ือผูบริหารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาชุดปการศึกษา 2554 

ก. รายช่ือผูบริหารภาควิชา ฯ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 

รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู  รักษาการหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

นายปราโมทย จูฑาพร  รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายบริหาร 

ผศ.ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ผศ.เลียง คูบุรัตถ  รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายสารสนเทศและประกันคุณภาพ 

ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 

ข. รายช่ือผูบริหารภาควิชา ฯ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 

นายปราโมทย จูฑาพร  รักษาการหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ผศ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธ์ิ รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผศ.ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท รักษาการรองหัวหนาภาควิชาฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

ที่ประชุมทีมบริหารภาควิชาฯ ที่ประชุมภาควิชาฯ

หัวหนาแขนงวิชาฯ เลขานุการภาควิชาฯ

คณะกรรมการฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะกรรมการฝายอาคาร สถานที่

คณะกรรมการฝายวางแผนหลักสูตรตรี-โท 5 ป

คณาจารย

คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ

คณะกรรมการฝายพัฒนาสารสนเทศ

เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพ

เจาหนาที่ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่ฝายจัดการกระบวนการศึกษา

เจาหนาที่ฝายพัฒนานักศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

หัวหนาหองปฏิบัติการ

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

หัวหนางานระบบ

เจาหนาที่ดูแลเครื่องมือ

วิศวกรงานระบบ

หัวหนาภาควิชาฯ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาฯ 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
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- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

6. จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 2-4  จํานวน   319    คน 

ระดับปริญญาโท  จํานวน     35    คน 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน     12    คน 

7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 

อาจารย จํานวน   26     คน ลาศึกษาตอ   3   คน 

บุคลากร จํานวน   11     คน 

8. ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกบังบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

ชวงเวลาของปการศึกษา 2554 อยูคาบเก่ียวกับปงบประมาณ 2554 และ 2555 ซ่ึงภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 และ 2555 เปนจํานวนทั้งส้ิน 4,010,468 บาท และ 3,387,085 บาท ตามลําดับ 

9. เอกลักษณหรอืวัฒนธรรมของหนวยงาน 

- เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

- เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร จัดการงานประจํา 

- เปดเผยการใชงบประมาณอยางละเอียด ใหคณาจารยมีสวนรวมในการจัดสรร 

- ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด แกองคกร และนักศึกษา 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ภาควิชา ฯ ไดดําเนินงานตามแนวทางของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผลผลิตในการดําเนินกิจการดาน

การเรียนการสอน งานวิจัย และอ่ืน ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค ผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 2554 ใน

ภาพรวมภาควิชา ฯ มีผลการดําเนินการในระดับดีตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ สมศ. และไดคะแนนเฉล่ียใน

ทุกองคประกอบเทากับ 4.22 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังนี ้

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกระบวนการมาตรฐาน จึงทําให

หลักสูตรที่เปดสอนผานเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร ผลการประเมินในองคประกอบนี้ พบวา ภาควิชา ฯ มีผลการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายทั้งหมดจํานวน 4 ตัวบงช้ี ดังนี้ ตัวบงช้ีที่ 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบงช้ีที่ 3 (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร และตัวบงช้ีที่ 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย สวนตัวบงช้ีที่ไมบรรลุ

เปาหมายมีจํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ ตัวบงช้ีที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และตัวบงช้ีที่ 

2.3 (สกอ.) อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยภาพรวมภาควิชา ฯ มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบนี้

อยูในเกณฑดี โดยมีคะแนนการประเมินตนเองเทากับ 4.01 

 ในปการศึกษา 2554 ภาควิชา ฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามตัวบงช้ีที่ 2.2 (สกอ.) คิด

เปนรอยละ 42.31 เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2553 รอยละ 21.63 ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินกลยุทธในการเพ่ิมจํานวน

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ือเตรียมทดแทนอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการในปตอ ๆ ไป และเพ่ือเปนการ

เพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนและการวิจัยดวย  

 ในดานระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามตัวบงช้ีที่ 2.6 (สกอ.) ภาควิชา ฯ มีผลการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมาย 6 ขอแรกตามเกณฑการประเมิน โดยภาควิชา ฯ ไดใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่

สอดคลองกับคณะ ฯ ในการจัดการแตละหลักสูตร ภาควิชา ฯ ไดจัดใหคณาจารยที่สอนทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรที่

เปดสอน จัดทํารายละเอียดของรายวิชากอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและสงเสริม

ใหผู เรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เชน รายวิชาโครงงาน รายวิชาปฏิบัติการ การสัมมนา การวิจัย เปนตน ทุกหลักสูตรของภาควิชา ฯ มีผูมี

ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมตั้งแตกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร สวนในกระบวนการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรีก็มีรายวิชาฝกงาน ซ่ึงนักศึกษาจะไดเรียนรูและ

พัฒนาตนเองผานประสบการณโดยตรงในหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ภาควิชา ฯ ยังไดจัดใหมีวิทยากรจาก

ภายนอกมาถายทอดประสบการณในวาระพิเศษตาง ๆ หรือนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาตามโรงงานหรือหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาควิชา ฯ มีการจัดตั้งหนวยวิจัยตาง ๆ เชน เครือขายศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู 

หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขายเซนเซอรไรสาย หนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ เปนตน 

ซ่ึงทําใหนักศึกษาทุกระดับไดมีสวนรวมในงานวิจัย ตั้งแตระดับโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรีไปจนถึง

วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ในดานความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูนั้น ภาควิชา ฯ ไดใชกลไกของคณะ ฯ ในการจัดใหมีการประเมินทุกรายวิชาในทุกภาค

การศึกษา 
 สําหรับตัวบงช้ีที่ 3 (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรนั้น 

ภาควิชา ฯ มีระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพเผยแพรคิดเทียบกับเกณฑการประเมินเทากับ 5.57 และมีผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 6 คน ดังนั้นผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้จึงเทากับรอยละ 95.83 ของจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซ่ึงสูงขึ้นจากปการศึกษา 2553 คิดเปนรอยละ 64  

 ในดานการพัฒนาคณาจารย ตามตัวบงช้ีที่ 14 (สมศ.) นั้น ภาควิชา ฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาคณาจารย ทั้งในดานตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย ภาควิชา ฯ มีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง

วิชาการและคุณวุฒิ เม่ือคิดดัชนีคุณภาพไมสูงมากนัก แตภาควิชา ฯ ก็มีกลยุทธในการพัฒนาอาจารยประจําและการ

บรรจุอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนอาจารยประจําที่กําลังจะเกษียณอายุราชการในไมก่ีป

ขางหนานี้ ในรอบการประเมินนี้ ภาควิชา ฯ มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีนี้ โดยมีคาดัชนีคุณภาพ

อาจารยตามเกณฑการประเมินเทากับ 4.23 เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2553 รอยละ 2.4 

 สําหรับตัวบงช้ีที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และตัวบงช้ีที่ 2.3 (สกอ.) 

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ นั้น ภาควิชา ฯ มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายทั้งสองตัวบงช้ี โดย

ภาควิชา ฯ ตั้งเปาหมายของตัวบงช้ีที่ 2.1 (สกอ.) ที่ 6 ขอ แตมีผลการดําเนินงานไดเพียง 5 ขอ ซ่ึงภาควิชา ฯ ไมผาน

เกณฑการประเมินในขอที่ 7 และ 8 ของตัวบงช้ีนี้ เนื่องจาก ภาควิชา ฯ มีจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ทําใหคารอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมดเทากับรอย

ละ 50 และนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอยกวารอยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุก

ระดับ สวนการไมบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีที่ 2.3 (สกอ.) นั้น เนื่องจาก ในรอบปการประเมินนี้ ภาควิชา ฯ ไมมี

อาจารยประจําไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น แตมีอาจารยย่ืนขอตําแหนงรองศาสตราจารยไปแลวจํานวน 3 คน 

ซ่ึงตองรอเวลาในการพิจารณาตามกระบวนการ  

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ภาควิชา ฯ ไดดําเนินการตามบริบทของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัย จึงสนับสนุนให

คณาจารยและบุคลากรทํางานวิจัย ในปการศึกษา 2554 ภาควิชา ฯ ไดกําหนดเปาหมายของตัวบงช้ีที่ 4.3 (สกอ.) เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเปนจํานวน 180,000 บาทตอคน และผล

การประเมินในรอบปนี้ ภาควิชา ฯ ไดดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย โดยมีจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยเฉล่ียคนละ 

221,940 บาท ซ่ึงเปนผลจากการที่ (1) ภาควิชา ฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนคณาจารยและบุคลากรให

ไดมีโอกาสพัฒนางานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เชน การกอตั้งเครือขายศูนยความรู เฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู 

หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขายเซนเซอรไรสาย หนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟและการ

กอตั้งทีมวิจัยตาง ๆ การสงเสริมอาจารยและบุคลากรใหเขารวมงานสัมมนาและประชุมวิชาการ ทําใหภาควิชา ฯ 

สามารถผลิตผลงานทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง (2) มีคณาจารยที่ทําวิจัยอยางตอเนื่องและมีหัวของานวิจัยที่ชัดเจน 

(3) มีนักศึกษา ป.ตรี ใหความสนใจในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น เปนตน 

นอกจากนี้ภาควิชา ฯ ยังใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัยมาอยางตอเนื่อง ทําให

คณาจารยและนักวิจัยสามารถผลิตผลงานทางวิชาการออกมาไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
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เขามามีสวนรวมในงานวิจัย จึงทําใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของการนําเสนอในงานประชุม

วิชาการ และการนําเสนอทางวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทําใหภาควิชา ฯ บรรลุเปาหมายของการ

ประเมินตามตัวบงช้ีที่ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยมีระดับคุณภาพของ

ผลงานวิจัยที่เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่รอยละ 48.08 ซ่ึงเปาหมายตั้งไวที่รอยละ 20 

ผลการประเมินการดําเนินงานของภาควิชา ฯ ในภาพรวมขององคประกอบนี้บรรลุเปาหมายทั้งสองตัวบงช้ี 

โดยมีคะแนนรวมของทั้งสองตัวบงช้ีเฉล่ียเทากับ 5.00 และมีผลการประเมินดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ในภาพรวมของระบบและกลไกการประกันคุณภาพของภาควิชา ฯ นั้น ภาควิชา ฯ ไดใชระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคลองกับเกณฑของ สกอ. ตามคณะ ฯ และใชระบบสารสนเทศการประกัน

คุณภาพของคณะ ฯ ในดานการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล นอกจากนี้ภาควิชา ฯ ไดใชประโยชนจากการประกัน

คุณภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิต  

 ในรอบการประเมินประจําปการศึกษา 2554 ภาควิชา ฯ ไดดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีที่ 9.1 

(สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวบงช้ีที่ 15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยตนสังกัด โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองตัวบงช้ีเทากับ 4.05 ซ่ึงมีผลการประเมินในระดับดี  

 

 

 

 

  



 

8 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 

(SAR-6) 

ลําดับท่ี ช่ือองคประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

2 การผลิตบัณฑิต 4.01 ด ี

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

7 การบริหารและการจัดการ   

8 การเงินและงบประมาณ   

9 ระบบและกลการประกันคุณภาพ 4.05 ด ี

10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)   
 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 4.22 ด ี
 ผลการประเมินระดับหนวยงาน 4.22 ด ี
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ผลงานดําเนินการตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ของการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ปการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา (SAR-7) 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 (SAR-8) 

องคประกอบ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 1.  เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ ตาม

เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ

ครบ 5 ขอ ตาม

เกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนบัหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปการศึกษาทีท่ําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรบั 

อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรทีง่ดรบันักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตร

ที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว  

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษา

นั้นๆ และนบัทัง้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผดิชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ

เสนอปรบัปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร

ใหเปนไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือ

ตางชุดก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ม ี ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด  

- มีการปรับปรงุหลักสูตรตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการปรบัปรุง

หลักสูตร และมีการประชุมรวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา

และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น และนํามาปรับปรุงแกไขใน

ประเด็นตาง ๆ 

- EE-01 

- EE-02 

- EE-03 

- EE-04 

 2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง

ปฏิบตัิที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

- ภาควิชา ฯ ไมเคยมีการปดหลักสูตร 

แตมีการปรับปรุงหลักสูตรตามวาระ 

ในการประกาศใชหลักสูตรปรบัปรุง 

ภาควิชา ฯ จะระบปุการศึกษาทีจ่ะใช 

ดังนั้นหลักสูตรเกาจึงถูกทดแทนดวย

หลักสูตรปรับปรุงโดยปริยาย 

 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา 

เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี

ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคณุภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให

ประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) 

สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากสภาหรือองคกร วิชาชีพที่เก่ียวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร

ปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 

2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

- มีการแตงตั้งคณะทํางานดูแลหลักสูตร 

- มีการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 

(หลักสูตรป.ตรี) 

- EE-01 

- EE-02 

- EE-03 

- EE-04 

- EE-05 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับใหมีการ - มีการแตงตั้งคณะกรรมการ - EE-01 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการประเมิน

หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่

กําหนดในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร

ที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ

ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว

บงช้ีที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร  

- EE-02 

- EE-03 

- EE-04 

- EE-06 

 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จดัการศึกษาและมีการพัฒนา

หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ ประเมินในขอ 4

กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับ

ใหการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ

ประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ - EE-01 

- EE-02 

- EE-03 

- EE-04 

- EE-06 

 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน

มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา  

  

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน

นักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 

ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 4 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 5 4 ไม 
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หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
ภาควิชา ฯ ไมผานเกณฑการประเมินในขอที่ 7 และ 8 เนื่องจาก ภาควิชา ฯ มีจํานวนหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 2 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ทําใหคารอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตร

ทั้งหมดเทากับรอยละ 50 และนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอยกวารอยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน

นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ 
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องคประกอบ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 60 ขึน้ไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมขึน้ของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปทีผ่านมา 

รอยละ 12 ขึน้ไป 

 

หมายเหตุ 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ภายในรอบปการศึกษานั้น ทัง้นี้ อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี

คุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี ้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งทีป่ฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอใน

กรณีที่มี อาจารยบรรจใุหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึง่ก็ไดไมจําเปนตองเลือก

เหมือนกับสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการคํานวณ  

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอ 26 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทา  11 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 35 รอยละ 35.66 2.97 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 35 รอยละ 42.31 5.00 ใช 

ผลการดําเนินงาน 

ภาควิชา ฯ บรรลุเปาหมายของการประเมินตามตัวบงช้ีนี้โดยมีคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมามากกวารอยละ 12 แตอยางไรก็ตามภาควิชา ฯ ยังมีสัดสวนของอาจารย



 

15 
 

ประจําที่มีคุณวุฒิ ป.เอก นอย ภาควิชา ฯ จึงพยายามดําเนินการแกไข โดยการรับสมัครอาจารยคุณวุฒิ ป.เอก เพ่ือบรรจุ

เปนอาจารยประจําเพ่ิมเติม และสนับสนุนใหอาจารยประจําของภาควิชา ฯ ไปศึกษาตอในระดับ ป.เอก 

รายการหลักฐาน 

1. อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) คารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน  

รอยละ 30 ขึน้ไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมขึน้ของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

รอยละ 6 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งทีป่ฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึง่ก็ได ไมจําเปนตองเลือก

เหมือนกับสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอ 26 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่าํรงตําแหนงอาจารย 9 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่าํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 13 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่าํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 4 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่าํรงตําแหนงศาสตราจารย 0 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปทีผ่านมา 17.39 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 รอยละ 42.42 (เพิม่ขึน้) 5 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 รอยละ 15.38 (ลดลง) 2.56 ไม 

ผลการดําเนินงาน 

 ภาควิชา ฯ ไมบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีนี้ โดยในปการศึกษาที่ 2554 ไมมีอาจารยประจําไดรับตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมขึ้น แตมีเพียงการย่ืนขอตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 3 คน 
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รายการหลักฐาน 

1. บันทึกขอความ การขอตําแหนงรองศาสตราจารย ของ นางณัฏฐา จินดาเพ็ชร มอ 202.2/405 

2. บันทึกขอความ การขอตําแหนงรองศาสตราจารย ของ นายคณดิถ เจษฎพัฒนานนท มอ 202.2/1203 

3. บันทึกขอความ การขอตําแหนงรองศาสตราจารย ของ นายพรชัย พฤกษภัทรานนต มอ 202.2/1204 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการ

ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนทีมี่ตอคุณภาพการเรียนการสอนและ    

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรยีน

หรือในหองปฏิบตัิการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ 

วิทยานิพนธ เปนตน  

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบนัที่ได

พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทกุหลักสูตร 

มีการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคญั 

สอดคลองกับหลักสูตรที่

ประกาศใช 

- EE-01 

- EE-02 

- EE-03 

- EE-04 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา

และของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

มีรายละเอียดของรายวิชา

สอดคลองตามการดําเนนิงาน

ของคณะ ฯ 

- EE-07 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทกัษะการเรียนรูดวย

ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตัิทั้งใน

และนอกหองเรียนหรือจากการทาํวิจัย 

มีรายวิชาปฏิบัติการ และ

โครงงานนักศึกษา 

- EE-08 

 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการเชิญวิทยากรภายนอกมา

ถายทอดประสบการณใน

วาระพิเศษ หรือนํานักศึกษา

ไปทัศนศึกษาตามโรงงาน 

- EE-09 

 5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการจัดตั้งหนวยวิจัยเพ่ือ

สงเสริมใหคณาจารยและ

- EE-10 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาทํางานวิจัยรวมกัน 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุก

รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง

พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ใหนักศึกษาเขาประเมินการ

สอนของอาจารย 

- EE-11 

 7 มีการพัฒนาหรือปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน         

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 6 4 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 4 ใช 

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 3 (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 

กําหนดระดบัคุณภาพงานวิจัยที่ตพิีมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบบัสมบูรณซ่ึง

สามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดบัแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี ้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบคุคลภายนอกสถานศึกษา

รวมพิจารณาดวย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 

สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง

นอย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไม

จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 

ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
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เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพผลงานรวม ผูสําเร็จการศึกษา รอยละระดับคุณภาพ คะแนนเทียบเกณฑ 

5.57 6 95.83 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

12 รอยละ 58.33  

(รอยละ 18.52) 

3.7 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

12 รอยละ 95.83 5.00 ใช 

ผลการดําเนินงาน 

 ภาควิชา ฯ บรรลุเปาหมายของการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ โดยมีผลการประเมินระดับคุณภาพผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรอยูที่รอยละ 95.83 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2553 

ซ่ึงผลการประเมินคิดเปนรอยละ 58.33 ตามเกณฑการประเมินของปการศึกษา 2554 (รอยละ 18.52 ตามเกณฑการ

ประเมินในปการศึกษา 2553) 

รายการหลักฐาน 

1. อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

หมายเหตุ / ขอสังเกต :  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
100
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องคประกอบ 2 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑการพิจารณา 

            กําหนดคาน้ําหนักระดบัคณุภาพอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศกึษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

เกณฑการใหคะแนน 

     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนคีุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพอาจารย จํานวนอาจารย คาดัชนีคุณภาพอาจารย คะแนนเทียบเกณฑ 

110 26 4.23 3.53 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

4 4.13 

(4.04) 

3.37 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 4.23 3.53 ใช 

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 



 

23 
 

ผลการดําเนินงาน 

ภาควิชา ฯ ยังมีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิ เม่ือคิดเปนดัชนีคุณภาพไมสูงมากนัก แต

ภาควิชา ฯ ก็มีกลยุทธในการพัฒนาอาจารยประจําและการบรรจุอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก เพ่ิมขึ้นเพ่ือ

ทดแทนอาจารยประจําบางสวนที่กําลังจะเกษียณอายุราชการในอีกไมก่ีปขางหนานี้ เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพอาจารย

ของปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2553 พบวา ภาควิชา ฯ มีการพัฒนาคณาจารยที่ดีขึ้น โดยมีผลการดําเนินงานคิด

เทียบเกณฑเทากับ 4.23 สําหรับปการศึกษา 2554 และเทากับ 4.13 สําหรับปการศึกษา 2553 (หรือเทากับ 4.04 ตาม

เกณฑการประเมินของปการศึกษา 2553) 

รายการหลักฐาน 

1. อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

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

หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการรับสมัครและบรรจุอาจารยที่มีคุณวุฒิ ป.เอก เพ่ิมขึ้น รวมทั้งผูที่สําเร็จการศึกษาเริ่มทยอยกลับมา 

2. รายวิชาในหลักสูตรทุกหลักสูตรมีการผสมผสานการเรียนรูดวยตนเอง 

3. มีคณาจารยของภาควิชา ฯ ทํางานรวมกับเครือขายศูนยความรูเฉพาะดานตาง ๆ เชน วิศวกรรมฟนฟู 

หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขายเซนเซอรไรสาย หนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสก

ไดรฟ เปนตน ทําใหมีหัวของานวิจัยที่ชัดเจนและมีเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

4.  มีการจัดการและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีสวนรวมในงานวิจัย ตั้งแตชวงแรกของการ

เขาเรียน รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษา ป.ตรี บางสวน มีสวนรวมในงานวิจัยของคณาจารยและของ

บัณฑิตศึกษา 

5. ภาควิชา ฯ มีการสงเสริมดานการพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากร จึงเปนปจจัยสนับสนุนให

สามารถสรางผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นไดในอนาคต 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2.  สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือสรางฐานความรูในการศึกษา 

3.  ภาควิชาฯ ควรมีนโยบายที่เก่ียวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรู ตามผลการประเมินรายวิชา ในทุก ๆ รายวิชา อยางเปนระบบ ซ่ึงในปจจุบันอาจ

ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนแตละคนในแตละรายวิชา 

4. พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารของนักศึกษา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ

ของผลงานวิจัย 

5. ผลักดันใหนักศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธในลักษณะการนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเปนตนไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดับชาติที่อยูในฐานที่ สกอ. 

ยอมรับหรือมีดัชนีคุณภาพ 

6. ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในระดับที่สูงขึ้น 

7. การบรรจุอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก เพ่ือทดแทนอาจารยที่กําลังจะเกษียณราชการ 

วิธีปฏบิัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนบัสนนุงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

กลุมสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

150,000 บาทขึ้นไปตอคน 

75,000 บาทขึน้ไปตอคน 
 

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ

นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่ รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐาน

ที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนัก วิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร

สายสนับสนุนที่ไมใชนัก วิจัยเปนผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบนั 3,434,083 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1,448,596 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 22 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

180,000 321,497 5.00 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
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เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

180,000 221,940 5.00 ใช 

ผลการดําเนินงาน 

ภาควิชา ฯ ผานเกณฑการประเมินตามตัวบงช้ีนี้  เนื่องจากภาควิชา ฯ ใหการสนับสนุนอาจารยและบุคลากร

ในการทํางานวิจัย คณาจารยและบุคลากรทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง มีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและ

ภายนอก รวมทั้งการไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการรวมกับคณาจารยของภาควิชา

ฯ อ่ืนในดานการวิจัย เชน การกอตั้งเครือขายศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขาย

เซนเซอรไรสาย หนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ และทีมวิจัยตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจัย

สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรของภาควิชา ฯ สามารถพัฒนางานวิจัยไดอยางตอเนื่อง 

รายการหลักฐาน 

1. อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ กําหนดระดบัคุณภาพงานวิจัยที่ตพิีมพ ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด 

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category 

ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน

ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรอื 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category 

ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐาน 

ขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบบัสมบูรณ 

ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดบัแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี ้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัชาติ 

0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบคุคลภายนอกสถานศึกษา

รวมพิจารณาดวย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
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Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 

สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง

นอย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไม

จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 

ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 22 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)  

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือจํานวนการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
11 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ.  

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
100
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ขอมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจดั

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน 

ควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  

1 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจดั

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน 

ควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

9 

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 4 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

20 30.43 (41.96) 5.00 ใช 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

20 48.08 5.00 ใช 

ผลการดําเนินงาน 
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ภาควิชา ฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรมากกวารอยละ 20 บทความสวน

หนึ่งไดจากงานวิจัยทีมีบัณฑิตศึกษาเขารวมและเปนผลงานจากกลุมวิจัยตาง ๆ ในภาควิชา ฯ ผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ีนี้สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2553 พบวา 

ภาควิชา ฯ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยมีผลการดําเนินงานคิดเทียบเกณฑเทากับรอยละ 48.08 สําหรับปการศึกษา 2554 

และเทากับรอยละ 30.43 สําหรับปการศึกษา 2553 (หรือเทากับรอยละ 41.96 ตามเกณฑการประเมินของปการศึกษา 

2553) 

รายการหลักฐาน 

1. อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ภาควิชาฯ ใหการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในการทํางานวิจัย 

2. มีคณาจารยที่ทําวิจัยอยางตอเนื่องและมีหัวของานวิจัยที่ชัดเจน 

3. มีนักศึกษา ป.ตรี ใหความสนใจในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น 

4. สนับสนุนการทํางานวิจัยของคณาจารยและบุคลากร 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ผลักดันใหนักศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธในลักษณะการนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเปนตนไป หรือการเขียนบทความลงวารสารระดับชาติที่อยูในฐานที่ สกอ. 

ยอมรับหรือมีดัชนีคุณภาพ 

วิธีปฏบิัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ  

หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการ

ของสถาบัน ตั้งแตระดบัภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

ใชระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัย 

- EE-13 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

ใชระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัย 

- EE-13 

 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน  อางอิงขอมูลของคณะฯ - EE-13 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา

รายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ

ตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล

ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน  

- มีผูรับผดิชอบในการดูแล

งานดานประกันคุณภาพ 

- มีการจัดทํารายงานตาม

กําหนดเวลา 

- EE-14 

- EE-15 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  

มีการสัมมนาภาควิชา ฯ 

และมีการกําหนด

แผนปฏิบัติการ 

- EE-16 

- EE-17 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนบัสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ  

ใชระบบสารสนเทศประกัน

คุณภาพของคณะฯ 

- EE-13 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบนั  

ใชระบบและกลไกของ

คณะฯ 

- EE-18 

 8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม

รวมกัน  

  

 9 มีแนวปฏิบตัิทีด่ีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่หนวยงานพัฒนา ขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 7 4 ใช 

ผลการประเมินตนองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 4 ใช 

หมายเหตุ /ขอสังเกต : 
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องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 15 (สมศ.) ผลประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกดั 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

หมายเหตุ 

กรณีของการประเมินระดบัคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุก

ตัวที่กําหนดในระดบัสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงช้ีนั้นมา

ใชแทน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

3 4.03 4.03 ใช 

ผลการประเมินตนองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 4.09 4.09 ใช 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 ภาควิชา ฯ มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีนี้และมีการพัฒนาขึ้นจากป

การศึกษา 2553 ซ่ึงเปนผลมาจากคะแนนการประเมินของตัวบงช้ีตาง ๆ ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. ดีขึ้น 

รายการหลักฐาน 

1. อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

2. รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

3. รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

หมายเหตุ/ขอสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะ ฯ มีระบบสารสนเทศและบุคลากรที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและประมวลผล 

2. เปนไปตามที่ระบุไวในสวนของการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีระบบคัดกรองขอมูลที่ดีและตรวจสอบไดงายขึ้น 

2. เปนไปตามที่ระบุไวในสวนของการประเมินตามมาตรฐาน สกอ. 

วิธีปฏบิัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

(SAR-9) 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ปการศึกษา 2553/ปงบประมาณ 2553 

ส่ิงท่ีตองพฒันาเรงดวน 3 - 5 อันดับ  

1. การทดแทนอาจารยและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ - ภาควิชา ฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการหาอาจารย

และบุคลากรเพ่ือทดแทนสวนทีจ่ะเกษียณอายุราชการ 

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของคณาจารยทั้งในดานคุณวุฒิ

และดานตําแหนงวิชาการ 

- ในการพัฒนาดานคุณวุฒิของคณาจารยนั้นภาควิชา ฯ ได

เปดรบัสมัครอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเขามาทดแทน

อาจารยบางสวนที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้

ภาควิชา ฯ ไดสนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาโท

ไดศึกษาตอในระดบัปรญิญาเอกทั้งในและนอกประเทศ 

ผลการดําเนินงานดานนีท้ําใหภาควิชา ฯ มีอาจารยใหมที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน และที่อยูในระหวาง

การศึกษาปริญญาเอกอีกจํานวน 5 คน 

- ในการพัฒนาดานตําแหนงวิชาการ ภาควิชา ฯ ได

สนับสนุนใหคณาจารยและนักศกึษาทุกระดบัทํางานวิจัย

ผานทางหนวยวิจัยตาง ๆ ของภาควิชา ฯ ทําใหคณาจารย

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรมากขึน้ ซ่ึงจะนําไปสูการขอ

ตําแหนงทางวิชาการในเวลาตอไป 

- นอกจากนี้ภาควิชา ฯ ยังไดสนับสนุนคณาจารยในดาน

การเขารวมประชุมวิชาการตาง ๆ การเผยแพรผลงาน การ

บริการวิชาการ การจัดแขงขันตาง ๆ เปนตน 

2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

4. เพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาในดานตาง ๆ - ภาควิชา ฯ ไดเปดโอกาสและสนับสนุนใหมีการเพ่ิม

ศักยภาพของนักศึกษาในดานตาง ๆ นอกเหนือจากการศึ

กาในหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงบุคลิกภาพของ

นักศึกษา โดยภาควิชา ฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เชน 

การฝกทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ โครงการ IHPT 

ในภาคฤดูรอน กิจกรรม Big Cleaning Day ตลอดจน

สงเสริมใหนักศึกษามีการแสดงออก และทักษะการ

บริหารจัดการเชน การมีสวนรวมในการจัดงานปใหมของ
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา 

ภาควิชา ฯ งานวันเด็ก การแขงขนัทางวิชาการตาง ๆ การ

แขงขนัโครงงาน การติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอก เปนตน ผลการจดักิจกรรมเหลานี้พบวา มี

นักศึกษาใหความสนใจ เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

และมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

ส่ิงท่ีควรพัฒนา   

1. มีนักศึกษาเลือกสาขาไฟฟากําลังเปนจํานวนมาก ไม

สัมพันธกับจํานวนอาจารยในสาขาที่มีอยู ควรหาวิธีการที่

เหมาะสม เพ่ือรองรบัจํานวนนักศกึษาและความตองการ

ของตลาด 

- ในภาคการศึกษาแรกของทุก ๆ ป ภาควิชา ฯ จัดใหมีการ

บรรยายเพ่ือใหขอมูลแกนักศึกษาช้ันปที่ 3 ในการเลือก

สาขา แตนักศึกษาก็ยังนิยมเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟา

กําลังมากกวาสาขาอ่ืน ทําใหสัดสวนของนักศึกษาใน

สาขาไฟฟากําลังมากกวาสาขาอ่ืน 2. จัดใหคําแนะนํา โอกาส ประกอบอาชีพ สําหรับสาขายอย

ตาง ๆ เพ่ือใหขอมูลกอนการเลือกสาขายอย 

3. ควรมีการวางแผนพัฒนาบคุลากรทั้งสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน รวมทั้งเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนง

บริหาร  โดยวางแผนรวมกับคณะ ฯ เพ่ือรองรับการ

เกษียณอายุราชการ และการเปนผูบริหารระดับภาควิชา ฯ 

- ในการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ ภาควิชา ฯ ได

ดําเนินการตามที่ระบุไวใน หัวขอที่ 1 และ 2 ของประเด็น

ที่ตองพัฒนาเรงดวนแลว สวนการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนนัน้ ภาควิชา ฯ ไดสนับสนุนใหมีการขอ

ตําแหนงชํานาญงานพิเศษ 

-  ภาควิชา ฯ ยังประสบปญหาดานการสรรหาผูบริหาร

ระดับภาควิชา ฯ เนื่องจากคณาจารยไมสนใจในการ

ทํางานในตําแหนงบริหาร 
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ภาคผนวก 

 - ภาคผนวก ก ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 - ภาคผนวก ข รายละเอียดผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี (KPIs) 

 - ภาคผนวก ค รายการเอกสารอางอิง 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2554 

(ขอมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2555) 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ (KPIs) 
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ภาคผนวก ค 

รายการเอกสารอางอิง 

EE-01 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

EE-02 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

EE-03 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย พ.ศ. 2550 

EE-04 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
EE-05 เอกสารรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภา

วิศวกร 

- เอกสารเลขที่ สส 4054/2554 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) งานไฟฟากําลัง 

- เอกสารเลขที่ สส 4053/2554 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) งานไฟฟาส่ือสาร 

- เอกสารเลขที่ สส 2707/2551 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2549) งานไฟฟากําลัง 

- เอกสารเลขที่ สส 2706/2551 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2549) งานไฟฟาส่ือสาร 

EE-06 มคอ. 7 (อางอิงขอมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

EE-07 มคอ. 3 (อางอิงขอมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

EE-08 ตารางจัดสรรกลุมวิชาปฏิบัติการและโครงงาน 

EE-09 หนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือติดตอโรงงานตาง ๆ 

EE-10 ขอมูลหนวยวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

EE-11 ผลประเมินจากนักศึกษาใน website ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

EE-12 อางอิงขอมูลสารสนเทศประกันคณุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

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

EE-13 Website สารสนเทศประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

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

EE-14 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

EE-15 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

EE-16 แผนปฏิบัติการประจําปของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

EE-17 เอกสารการประชุมและสัมมนาภาควิชา ฯ 

EE-18 Website การประเมินการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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