
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ  5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-1 

 

องค์ประกอบ 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 ตอ้งมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และ ขอ้ 3 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิ เอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วชิาการแก่สงัคม และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด  

- คณะกรรมการบริการวชิาการประจ าคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

- มีแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2555  คณะ
วศิวกรรมศาสตร์และมีการรายงานผลตามแผนปฏิบติั
การทุก 2 เดือน 

- มีคู่มือการใหบ้ริการวชิาการส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้น
บริการวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

- ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
- ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการ
ใหบ้ริการวชิาการ พ.ศ.2551 

วศ.5.1-1(1) 
 

วศ.5.1-1(2) 
 
 

วศ.5.1-1(3) 
 

วศ.5.1-1(4) 
วศ.5.1-1(5) 

 2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรียน
การสอน  

มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการ
เรียนการสอนจ านวน 11 โครงการ 

วศ.5.1-2 

 3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั  

มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการ
วจิยัจ านวน 2 โครงการ 

วศ.5.1-2 

 4 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการ บูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแก่สงัคมกบัการ 
เรียนการสอนและการวจิยั  
 

มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและ
การวจิยัจ านวน 1โครงการ 

วศ.5.1-2 

 5 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแก่สงัคมกบั 

ใชผ้ลการประเมินการบูรณาการงานบริการวชิาการไป
ปรับปรุงการบูรณาการดา้นการเรียนการสอนคือเป็น
ขอ้มูลในการวพิากยห์ลกัสูตรในกระบวนการปรับปรุง

วศ.5.1-5(1) 
วศ.5.1-5(2) 

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/committee.html
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/plan_progress.html
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?fac_staff=023b3b6c97a682e8ed3e81b53e4e4e67
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/rule-2551.pdf
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=report_2553&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-2 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

การเรียนการสอนและการวจิยั  หลกัสูตร ปี 2554 และใชใ้นดา้นการวจิยัในขั้นตอนการ
ประชุมระดมสมองในกระบวนการพฒันาหวัขอ้วจิยัเพื่อ
เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (สถาบนัวจิยั
แห่งชาติ) 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.5.1-1(1) รายช่ือกรรมการบริการวชิาการ 
วศ.5.1-1(2) แผนปฏิบติัการและผลการด าเนินการ 
วศ.5.1-1(3) คู่มือการใหบ้ริการวชิาการ 
วศ.5.1-1(4) ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศงานบริการวชิาการ 
วศ.5.1-1(5) ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการบริการวชิาการ 
วศ.5.1-2 การบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการวจิยั / การเรียนการสอน 

วศ.5.1-5(1) ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร  
วศ.5.1-5(2) สรุปรายงานการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม  
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-3 

 

องค์ประกอบ 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการส ารวจความตอ้งการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วชิาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจดัท า
แผนการบริการทาง วชิาการ
ตามจุดเนน้ของสถาบนั  

มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน ผา่นการท า 
Training need  โดยน าผลท่ีไดรั้บ มาจดัท าเป็น 
แผนอบรมประจ าปี 2555 

วศ.5.2-1 

 2 มีความร่วมมือดา้นบริการ
ทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเขม้ แขง็
ของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วชิาชีพ  

มีความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในการจดัท าโครงการต่างๆ  เช่น สภาวศิวกร 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม  

กระทรวงมหาดไทย ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม  

กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  เพื่อการ
เรียนรู้ของบุคลากรคณะฯ และเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

วศ.5.2-2 

 3 มีการประเมินประโยชนห์รือ
ผลกระทบของการใหบ้ริการ
ทางวชิาการต่อสงัคม  

มีการประเมินผลความส าเร็จ วตัถุประสงคแ์ละ KPIs 
ของโครงการ โดยการติดตามผลหลงัจากการเขา้ร่วม
โครงการ 6 เดือน เพื่อติดตามผลการบรรลุวตัถุประสงค ์
และความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการ 
 
 
 
 

วศ.5.2-3 

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/index.php
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-4 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 4 มีการน าผลการประเมินในขอ้ 
3 ไปพฒันาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบ้ริการ
ทางวชิาการ  

มีการน าผลจากขอ้ 3 ไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง
พฒันาระบบการสรรหาผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และ
กระบวนการในการใหบ้ริการเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
และ KPIs ของโครงการ 

วศ.5.2-4 

 5 มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้าก
การใหบ้ริการทางวชิาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่ 
บุคลากรภายในสถาบนัและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  

มีระบบการจดัการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานบริการวชิาการสู่
บุคลากรในคณะฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น การ
ท าขั้นตอนการปฏิบติังานบริการวชิาการ ในรูปแบบ 

K-Procedure  การจดัท า Training System  เพื่อใหเ้รียนรู้
และลดขั้นตอนการท างาน  รวมทั้งมีการจดัเสวนา เร่ือง 
“ท าบริการวชิาการแลว้ไดอ้ะไร”เม่ือ 23 พย.2554 และ
เร่ือง “ปัญหาในการปฏิบติังานบริการวชิาการ และ
แนวทางแกไ้ข” เม่ือ 28 พค.2555 

วศ.5.2-5 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.5.2-1 แผนการอบรมประจ าปี 2555 
วศ.5.2-2 MOU ร่วมกบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
วศ.5.2-3 รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ NEC รุ่นท่ี 25 
วศ.5.2-4 แบบฟอร์มการคดัเลือกผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
วศ.5.2-5 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “ท าบริการวชิาการแลว้ไดอ้ะไร” 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต     
 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://share.psu.ac.th/blog/academics-aso/21434


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-5 

 

องค์ประกอบ 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่ 8 
(สมศ.) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน
และ/หรือการวจิยั 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5  คะแนน 

หมายเหต ุ
ในการประเมินตวับ่งช้ีน้ีตอ้งมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ีในแตล่ะโครงการไม่จ าเป็นตอ้งมีทั้งสอง
ประเภท และผลการใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยัตอ้งเสร็จส้ินในปีท่ีประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

วธีิการค านวณ 
 
 
 
 
ผลการค านวณ  

 ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการทั้งหมด 29 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะกบัการเรียนการสอน 11 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะกบัการวจิยั 2 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการกบัทั้งการเรียนการสอนและการวจิยั 0 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 34.29 5.00 - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

30 44.83 5.00  

 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั  
                จ  านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมติั 

100 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-6 

ผลการด าเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ไดเ้ลือกโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเป็นไปตามจุดเน้น/สาขาความเช่ียวชาญของ

คณะฯ  5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นเทคโนโลยพีลงังาน  2) ดา้นการทดสอบวสัดุและปัจจยัการผลิต 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและชายฝ่ัง 
4) ดา้นเทคโนโลยเีครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และ 5) ดา้นการบริหารจดัการอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลผลิต  ซ่ึงมีทั้งหมด 
29โครงการ โดยมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการกบัการเรียนการสอน 11โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการพฒันาเทคโนโลยแีละก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วนั บริษทั ฟีเทค จ ากดั 
2. โครงการการเก็บวเิคราะห์ตวัอยา่งการตกสะสมของกรดในพ้ืนท่ีภาคใต ้ปี 53 
3. โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอย 
4. โครงการอบรม ความรู้พ้ืนฐานดา้นวศิวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
5. โครงการแกไ้ขปัญหามาตรฐานการประกอบการกลุ่มเหมืองแร่เฟลดส์ปาร์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
6. โครงการการประเมินสถานภาพเพ่ือการจดัท าแผนปฏิบติัการตรวจติดตามคุณภาพน ้ าในลุ่มน ้ ายอ่ยของทะเลสาบ

สงขลาท่ีเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม 
7. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร หลกัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
8. โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ รุ่นท่ี 22 
9. โครงการ NEC-เสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ รุ่นท่ี 23-24 
10. โครงการอบรมหลกัสูตร หลกัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
11. โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ รุ่นท่ี 21 
 
มีโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการกบัการวจิยั จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการออกแบบและจัดท าปะการังเทียมกันคล่ืนให้แก่ผูน้ าชุมชน ชาวบา้นและ

บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเสยะวอ ช่ือเร่ืองวิจยั “การศึกษาและทดลองประยกุตใ์ชป้ะการังเทียม
ผสมเถา้ลอยลิกไนตเ์พ่ือป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ณ อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร” 

2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย-ีการช่วยผลิตหมากแวน่ดว้ยเคร่ืองหั่นหมากและอบแห้งหมากช่ือเร่ืองวิจยัจ านวน 2 
เร่ือง คือ การออกแบบและพฒันาเคร่ืองหั่นและผ่าผลหมากสดเพ่ือกลุ่มเกษตรกร และ การศึกษาสภาวะท่ี
เหมาะสมในการอบแหง้หมากแวน่ 
ในปีการศึกษา 2554 ไม่มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการทั้งกบัการเรียนการสอนและการ

วิจยั ซ่ึงผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
สามารถด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี คิดเป็นร้อยละ 44.83 
 
รายการหลกัฐาน 

วศ.8-1 โครงการท่ีน าความรู้และประสบการณ์มาใชพ้ฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวจิยั 
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportpsu2012 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportpsu2012
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportpsu2012


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-7 

 

องค์ประกอบ 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 
1 2 3 4 5 

ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได3้ ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 
 

หมายเหต ุ

ส าหรับสถาบนัศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินปี 2555 เป็นตน้ไป สามารถใช้
โครงการ/กิจกรรมใหม่ท่ีปรากฏอยูใ่นแผนระยะยาว โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภาสถาบนัวา่เป็น
โครงการ/กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองในอนาคตและจะยัง่ยนื เขม้แขง็ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้โดย สมศ. 
จะพิจารณาใหค้ะแนนล่วงหนา้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องคก์ร  

มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนอบรมประจ าปี 

และมีการด าเนินการตามแผน ซ่ึงไดมี้การประเมินผล 
แต่ละโครงการ พร้อมทั้งน าผลจากการประเมินมาแจง้
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด าเนินการพฒันาและปรับปรุงต่อไป 

วศ.9-1 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 80 

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยไดเ้กิดการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก
ไดร้้อยละ 100 

วศ.9-2 

 3 ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ าหรือ
สมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

มีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองในชุมชนหรือองคก์ร 

วศ.9-3 

 4 ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไก
ท่ีมีการพฒันาตนเอง โดยคง         
อตัลกัษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
อยา่งต่อเน่ืองหรือยัง่ยนื  

สามารถสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง
และยัง่ยนืโดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน
หรือองคก์ร 

วศ.9-3 

 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือ
ชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็  

มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคมหรือ
ชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 

วศ.9-3 

 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-8 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00  

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.9-1 หนงัสือแจง้ผลการประเมินโครงการ  บนัทึกผลการสมัภาษณ์-สอบคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ. 
วศ.9-2 โครงการท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 

วศ.9-3 เอกสารรับรองการน ากิจกรรม/โครงการบริการวชิาการไปใชป้ระโยชน์และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต  



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-9 

 

องค์ประกอบ 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่ 18.1 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเดน็ที ่1 ภายในสถาบัน 
(มหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

1 2 3 4 5 

- ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4-5 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของ
สถาบนัก็ได ้ทั้งน้ีตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบนัก็ได ้
3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการด าเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 

การคดิคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นเดียวกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผล
การประเมินจะพิจารณาขอ้มูลในระดบัสถาบนั โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบั
สถาบนั 

2. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นท่ีต่างจากสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาใน
ระดบัคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

คณะฯ มีแผนการด าเนินงาน และแผนกิจกรรมพฒันา
บุคลากรของการจดัการทรัพยากรท่ีด าเนินการต่อเน่ือง
ทุกปี  รวมทั้งท่ีด าเนินการตามแผนกิจกรรม 45 ปี คณะ
วศิวฯ เช่น โครงการสุขภาพดีกบั 45 ปี วศิวฯ ม.อ.  และ
มีการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรของมหาวทิยาลยั 

วศ.18.1-1(1) 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ไม่ ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  

คณะฯ ภาควชิา และหลกัสูตร ไดจ้ดักิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 3 โครงการ 
นอกจากน้ีคณะฯ ยงัสนบัสนุนใหบุ้คลากรและ
นกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยั หรือ
หน่วยงานภายนอก เช่น การแขง่ขนั กีฬามหาวทิยาลยั 
กีฬาบุคลากร เป็นตน้ 

วศ.18.1-2(1) 
วศ.18.1-2(2) 

http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/training/training.htm
http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/project_evaluate/cheegong.pdf
http://www.ga.eng.psu.ac.th/data/special_event/sport-evaluate.pdf


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-10 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อคนในสถาบนั  

คณะฯส่งเสริมการออกก าลงักายใหก้บันกัศึกษาและ
บุคลากร โดยเนน้การรณรงคส่์งเสริมการออกก าลงักาย
กนัอยา่งหลากหลายและมีการจดักิจกรรมท่ีต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี  ส่งผลใหน้กัศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพท่ี
แขง็แรง จิตใจและอารมณ์แจ่มใส อีกทั้งบุคลากรท่ีได้
เขา้ร่วมโครงการไดมี้การปรับเปล่ียนวถีิชีวติท่ีดีมี
คุณภาพมีสุขภาพท่ีแขง็แรง จิตใจและอารมณ์แจ่มใส่ 
ท าใหมี้ก าลงักายและใจในการท างานและยงัเป็นการ
เช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีในหมู่คณะอีกดว้ย 

วศ.18.1-3(1) 

 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั  

บุคลากรมีศกัยภาพในการท างานมากข้ึน โดยมีก าลงั
กายและก าลงัใจในการปรับปรุงการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

วศ.18.1-4(1) 

 5 ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 5 5.00 - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 4 5.00 - 

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.18.1-1(1) รายการฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วศ.18.1-2(1) ผลประเมินการฝึกอบรมช่ีกง-ไทชิ้ 
วศ.18.1-2(2) ผลประเมินการจดักิจกรรมวศิวฯ ร่วมใจ สานใยสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 6 
วศ.18.1-3(1) แผนปฏิบติัการประจ าปี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วศ.18.1-4(1) ระบบฐานขอ้มูลรางวลัของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=content3.html
http://infor.eng.psu.ac.th/award/


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-11 

 

องค์ประกอบ 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่18.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเดน็ที ่2  ภายนอกสถาบัน  
(การจดัการทรัพยากรทีย่ัง่ยนื) 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ 
1 2 3 4 5 

- ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 
 

หมายเหต ุ ตวับ่งช้ีท่ี 18.2 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบนัก็ได ้

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

คณะฯไดก้ าหนดประเดน็ดา้นพลงังานทดแทนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืของ
มหาวทิยาลยัและไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมามากกวา่
13 ปีโดยมีแผนปฏิบติังานในการด าเนินงานของสถาน
วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนฯ ตามวงจรคุณภาพ
PDCA โดยมีแผนงานวจิยัและแผนการใหบ้ริการทาง
วชิาการท่ีชดัเจนโดยมีการด าเนินการตามแผนงานท่ี
ก าหนดไวแ้ละรายงานผลการด าเนินการตามแผน
ปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางแกไ้ขร่วมกบั
ผูบ้ริหารเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในคร้ัง
ต่อไป 

วศ.18.2-1 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  

สามารถด าเนินการไดต้ามแผนร้อยละ92.19 วศ.18.2-2 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบนั  

มีบริการวชิาการในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ "ไบโอ
ดีเซล" ในวนัท่ี 14-15 พ.ค. 2555โดยมุ่งเนน้น าเอาองค์
ความรู้จากการวจิยัเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้น
น ้ ามนัปาลม์และไบโอดีเซลใหแ้ก่ผูส้นใจ, เจา้ของ
กิจการท่ีประสงคจ์ะผลิตไบโอดีเซลทั้งในระดบัชุมชน
และอุตสาหกรรมและสร้างคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 

วศ.18.2-3 

 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสงัคม  

จดัโครงการบริการวชิาการ โครงการวจิยัและพฒันา
โรงงานตน้แบบผลิตไบโอดีเซล ขนาดการผลิต 400 
ลิตรต่อวนั ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนอง 

วศ.18.2-4 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554
http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-12 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลด าเนินงาน หลกัฐาน 

โดยการใหชุ้มชน/หน่วยงาน เลง็เห็นถึงการพึ่งพา
ตนเองดา้นพลงังานทดแทนของชุมชน ซ่ึงการผลิต 
ไบโอดีเซลดว้ยเทคโนโลยขีองคนไทย ด าเนินการผลิต
โดยก าลงัคนของชุมชนเอง โดยผลผลิตท่ีไดน้ั้นชุมชน
สามารถน าไปใชง้านได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัการ
ทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื 

 5 ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

ไดรั้บรางวลัชมเชย ในการประกวดส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี 2550 โดย
ส่งผลงานเขา้ประกวดคือ "ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการ
แยกกลีเซอรอลอยา่งต่อเน่ือง A Biodiesel Production 
Process with Continuous Deglycerolization"  จดัโดย 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบั มูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ 

วศ.18.2-5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 5 5.00 - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี ้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 5 5.00 - 

 

รายการหลกัฐาน 
วศ.18.2-1 แผนการด าเนินการของสถานวจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนฯ 
วศ.18.2-2 รายงานผลการด าเนินการของสถานวจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนฯ 
วศ.18.2-3 การจดัอบรมไบโอดีเซล 
วศ.18.2-4 หนงัสือรับรองการใชป้ระโยชนจ์ากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนอง 
วศ.18.2-5 เกียรติบตัรการประกวดส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี 2550 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต 

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/unsecure/index.php?option=sar&parm=2554


รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554/ปีงบประมาณ 2554 8/5-13 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการด าเนินงานในลกัษณะเครือข่ายกับหน่วยงานส่วนกลางหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

บริหารงานและการปฏิบติัการ  
2. มีคณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการให้บริการวิชาการ

ท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีพึ่งของสงัคมและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. มีสถานวจิยั/กลุ่มวจิยัท่ีเขม้แขง็ท่ีมุ่งเนน้การวจิยัเฉพาะทางท าใหมี้โอกาสในการบูรณาการงานบริการวชิาการ 
4. มีการน าระบบ IT มาใชใ้นการบริหารจดัการ และพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สร้างระบบการถ่ายทอดประสบการณ์ และก าหนดเป็นนโยบายใหบุ้คลากรใหม่ตอ้งเขา้มาฝึกเป็นผูช่้วยในการ
ปฏิบติังานบริการวชิาการ อยูใ่นทีมงานของผูท่ี้ด าเนินการอยูก่่อนและมีความเช่ียวชาญแลว้ 

 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 
มีโปรแกรมการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบ  สามารถใชใ้นการบริหารจดัการและการรายงานผลต่างๆไดดี้ 

 


