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สารจากคณบด ี
  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินกิจการมาเปนเวลา 39 ป และกําลังยางกาวเขาปที่ 40 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการพัฒนาทั้งทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  ในปจจุบันคณะฯไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ระดับปริญญาโท 11 
สาขา และระดับปริญญาเอก 3 สาขา โดยมุงเนนใหบัณฑิตเปนทั้งคนดี มีคุณธรรม และเปนคนเกง มีความรู ความสามารถ  ดาน
วิจัยไดมีการพัฒนาทีมและงานวิจัยใหเขมแข็งทําใหสามารถขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอก และมีผลงานที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก จนงานวิจัยบางเรื่องไดรับการยอมรับในระดับประเทศ เชน การวิจัยดานไบโอดีเซล และการ
พัฒนาระบบ IPv6 เปนตน  นอกจากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตรยังไดดําเนินงานดานบริการวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก สังคม
และชุมชน เชน การศึกษาวิเคราะห การทดสอบ  การออกแบบและพัฒนา  การเปนที่ปรึกษาและการใหบริการอบรมสัมมนา เปน
ตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตรมีเปาหมายที่จะมีการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหกับสังคมและชุมชน เพื่อชวยใหสังคม
และชุมชนมีการพัฒนาขึ้น 

 ในรอบปที่ผานมา คณะฯไดมุงเนนพัฒนาในทุกๆดาน  ดานการเรียนการสอนไดมีการขยายภาระงาน โดยมีการเปดสอน
สาขาวิชาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา ขยายการรับจํานวนนักศึกษาเพิ่มในระดับปริญญาตรี ดานการวิจัยมีการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการวิจัย  การสงเสริมบุคลากรนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  การจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะ
ทางดานพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน  ดานการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเปนที่พ่ึงทางดานวิชาการใหกับชุมชนทองถิ่น และในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมใหบุคลากรและ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ จากเอกสารรายงานประจําป 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร  ที่ได
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ   ประจําปการศึกษา 2548  ใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบและ
ผูสนใจทั่วไปไดรับทราบผลการดําเนินงาน  ความกาวหนาและการพัฒนาการของคณะวิศวกรรมศาสตรตามภารกิจดานตางๆใน
รอบปที่ผานมา  อีกทั้งยังเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร  ตามมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 7 มาตรฐาน  ซึ่งประกอบดวย 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 

 การดําเนินงานที่ผานมาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากร นักศึกษา รวมถึงหนวยงานตางๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร  จึงขอขอบคุณทุกๆทานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
รวมมือในการที่จะทําใหคณะวิศวกรรมศาสตร มุงไปสูวิสัยทัศน และพันธกิจที่ไดกําหนดไว 
 

  ลงช่ือ 
   (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ล่ิมสกุล) 

                                                             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                                                                                                       29  กันยายน 2549       
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1. ดร.  ฟูกิจ  นิลรัตน   รองคณบดีฝายบริหาร 
2.  ผศ.  คํารณ    พิทักษ   รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ 
3.  ผศ.  ปญญรักษ  งามศรีตระกูล  รองคณบดีฝายวิชาการ 
4.  รศ.  สมชาย  ชูโฉม   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5.  ผศ.ดร.  มนตรี  กาญจนะเดชะ  รองคณบดีฝายพัฒนา 
6.  รศ.ดร.  จรัญ  บุญกาญจน  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
7.  ผศ.ดร.  ราม  แยมแสงสังข  ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
8.  ดร.  กลางเดือน  โภชนา   ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
9.  ดร.  กุสุมาลย  เฉลิมยานนท  ผูชวยคณบดีฝายการจัดการระบบคุณภาพ 
10. อ.  จรีรัตน  สกุลรัตน  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
11. ผศ.ดร. ชญานุช  แสงวิเชียร ทะนนท   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
12. ผศ.ดร. สุธรรม  นิยมวาส   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
13. นายธเนศวร  ศรีไพบูลย  เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 
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วิสัยทัศน 

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1) ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
 2)   สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถิ่น และเชื่อมโยงสูสากล 

3) บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน 
4)    สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่เปดกวางตอสังคม 

 
วัตถุประสงค 

1)   เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ในปริมาณที่สอดคลองกับความตองการของตลาด 
2) ศึกษาคนควาวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3) ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะแกชุมชนในทองถิ่นภาคใต 

1 3 4

5 6 7

2 

1. รศ.ดร. เกริกชัย              ทองหนู    หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
2. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. รศ.ดร.อุดมผล  พืชนไพบูลย  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4. ผศ.ดร.องุน                    สังขพงศ         หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. ดร. สุธรรม             สุขมณี        หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
6. รศ.ดร.เล็ก                        สีคง        หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
7. ผศ.ดร.พิชญา   ตัณฑัยย          หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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ขอมูลเบื้องตนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
1.1  ความเปนมา 
พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตรไดกอตั้งเปนคณะแรกในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงเปดรับนักศกึษารุนแรกเมื่อเดอืน

มิถุนายน  จํานวน 50 คน  ระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา 
โดยใชอาคารของคณะวิทยาศาสตรการแพทย   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนสํานักงานและอาคารเรียนชัว่คราว 

พ.ศ. 2514   การกอสรางอาคารกลางของคณะฯที่หาดใหญไดเสร็จส้ิน  จึงไดมีการยายนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 2 ข้ึนไป รวมประมาณ 
200 คน มาเรียนที่หาดใหญ  ในปตอมาก็ไดยายนักศึกษาที่เหลือมาเรียนรวมที่หาดใหญทั้งหมด และนับเปนคณะแรกที่
ไดเปดดําเนินการที่วิทยาเขตหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายของรัฐที่
ตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต ฉะนั้นวัตถุประสงคเริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร จึง
ใหความสําคัญกับการมุงผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคใต เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยในป 2514   คณะฯไดผลิตบัณฑิตสําเร็จการศึกษาเปนรุนแรก จํานวน 13 คน 

พ.ศ. 2516   คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุต
สาหการ    

พ.ศ. 2518   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา  
พ.ศ. 2526   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
พ.ศ. 2531   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรวิศวกรรมการขนสง 
พ.ศ. 2532   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   เพิ่มอีก 1 สาขา  คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร            
พ.ศ. 2534   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2536   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 
พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและเขารวม

โครงการนํารองประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542   เปดสอนหลัก สูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และหลัก สูตรระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  เปลี่ยนแปลงชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา เปน ภาควิชาวศิวกรรม
เหมืองแรและวัสดุ 

พ.ศ. 2544   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
    จัดตั้งศูนยวิศวกรรมพลังงาน  และฝายบริการวิชาการ 
   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วิทยาเขตภูเก็ต) 
พ.ศ. 2545   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2545      เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม เปน ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ. 2547      เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
        เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 เปดสอนหลักสูตระดับปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
พ.ศ. 2548      เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (ภาคพิเศษ) 
  รวมสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี  11 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโท 11   
 สาขาวิชา และสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาเอก  3  สาขาวิชา 
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1.2   พัฒนาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเริ่มจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 22 
คณะวิชาตามโครงการนํารองของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพของคณะฯ ไดเขารวมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลาย
ครั้ง   

ในเดือนธันวาคม 2541  คณะฯ ไดจัดประชุมพบปะระหวางคณาจารยของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นคณะฯ ยัง
ไดแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา 

เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับทราบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง คณะฯ จึงไดจัดทํา  
"ขาวคิวเอ"  ซึ่งเปนจดหมายขาวภายใน โดยจัดทําเปนฉบับพิมพแจกจายใหบุคลากรทุกคนและเผยแพรใน webpage ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ดวย 

ดวยความรวมมือของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทําใหคณะฯ มีคูมือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542  ซึ่งมี
องคประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับระบบคุณภาพที่พัฒนาโดยโครงการนํารองของทบวงฯ 

เพื่อเปนการเตรียมพรอมเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ จึงไดจัดอบรมการจัดทําเอกสารประกัน 
คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2543  คณะฯ และภาควิชาตาง ๆ ไดจัดทํา 
รายงานการตรวจสอบตนเอง (SSR) ฉบับแรก และคณะฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่
คณะฯแตงต้ังขึ้นในระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2543 

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในไดนําไปสูการปรับปรุงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการเขียน
รายงานการตรวจสอบตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ กลาวคือ ใหตรวจสอบวามีระบบและ
กลไกของการประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุที่การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความกาวหนาเปนลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึง
ไดใชคณะฯ เปนสถานที่ทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543  จากนั้น คณะฯ ก็ไดรับ
การตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่  2  
เมษายน 2544 

ในระหวางที่คณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดเริ่มกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือประกันคุณภาพรวมทั้งระบุใหใชรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  แทน
รายงานการตรวจสอบตนเอง  นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)  ก็ไดเริ่มดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาดวย แตสาระที่กําหนดโดยทั้งสองหนวยงานขางตน
แตกตางกันมาก ซึ่งสงผลใหเกิดความสับสนแกคณะทํางานพอสมควร แตเพื่อไมใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
เกิดการชะงัก  คณะฯ จึงยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย 
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นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินการดานการ
พัฒนาระบบคุณภาพมีความคลองตัวมากขึ้น และลดภาระของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตรลงเดือน
พฤษภาคม 2544  ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะฯ ไดจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
แนวทางที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และไดรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่  20-21  
สิงหาคม  2544  จากนั้นก็ไดรับเปนสถานที่ฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 14 กันยายน 2544 

เดือนกุมภาพันธ  2545  คณะฯไดดําเนินการนํามาตรฐานและตัวบงช้ีตามแนวทางของสมศ.มาเปนแนวทางใน
การวางระบบและกลไกการดําเนินการและรายงานผล  ซึ่งเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อเตรียมการรับการประเมิน
จาก สมศ. 

15  สิงหาคม   2545    รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัย 
26  พฤศจิกายน 2545   รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ในชวงระยะเวลาหลังจากผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  คณะฯก็ไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบ

และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยใชระบบองคประกอบและดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมี
เปาหมายดัชนีช้ีวัดหลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีของสมศ. เปนเปาหมายในการดําเนินการ  มีการประเมินคุณภาพและการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

จนกระทั่งถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา คณะฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานประกันคุณภาพมาโดยตลอด แมวาจะ
มีอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีตลอด โดยสิ่งที่คณะฯ มีความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การ
ไดรับการยอมรับจากบุคลากรมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่คณะฯ กําหนด 
 
1.3  ทําเนียบคณบดี 

รายนาม     ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
1. ศ.ดร. สตางค     มงคลสุข   ป 2510-2511 
2. ดร.นาท     ตันฑวิรุฬ   ป 2512-2513 
3. ดร. ปรีดา     วิบูลยสวัสดิ์   4 ธ.ค. 2513-31 ธ.ค. 2514 
4. ศ.ดร. บัวเรศ     คําทอง    1 ม.ค. 2515-17 เม.ย. 2515 
5. ศ.ดร. ไวกูณฐ     ชลิตพันธุ   18 เม.ย. 2515-31 มี.ค. 2517 
6. ผศ.ดร. ผาสุก     กุลละวณิชย   1 เม.ย. 2517-21 ต.ค. 2518 
7. ผศ.ดร. นักสิทธิ์     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. ศุภโชค     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. ชูศักดิ์     ล่ิมสกุล   1 ต.ค. 2546- ปจจุบัน  
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1.4   โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและการบริหาร 
       แผนภูมิการแบงสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

สํานักงานเลขานุการ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เหมืองแรและวัสดุ 

ภาควิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร

กลุมงาน 
บริหารทั่วไป

กลุมงาน 
สนับสนุนวิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

กลุมงาน 
 แผนงาน การเงินและพัสดุ  

ฝายคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมศาสตร 

ฝาย 
บริการวิชาการ

สํานักงาน 
พัฒนาคุณภาพ 
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หมายเหต ุ  :  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ทาํหนาที่เปนคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯดวย

คณบด ี คณะกรรมการประจําคณะฯ 
คณะกรรมการกองทุนคณะฯ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝายพัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
และการจัดการระบบคุณภาพ 

คณะกรรมการวิชาการ 

 

คณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษาประจําคณะฯ 

รองคณบดีฝายวิจัย 
และบัณฑิตศึกษา 

 

เลขานุการคณะฯ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

หัวหนาภาควิชา 
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หัวหนากลุมงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงาน 
สนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 

หัวหนากลุมงาน 
แผนงาน การเงิน และพัสด ุ

หัวหนาฝายคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมศาสตร  

ผอ.ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  

หัวหนาฝายบริการวิชาการ 

คณะกรรมการกองทุนวิจัย 

ผูชวยคณบดีฝาย 
วิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝาย 
พัฒนานักศึกษา 

ผูชวยรองคณบดีฝาย 
วิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการ 
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

ผูชวยคณบดีฝาย 
บริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายการจัดการ
ระบบคุณภาพ 

หัวหนาสํานักงาน 
พัฒนาคุณภาพ 

แผนภูมิสายการบริหารงาน 

รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและ
บัณฑิตศึกษา 

ผอ.สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝาย 
กิจการนักศึกษา 
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1.5  จํานวนบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ                รวม 359 คน 
ผูปฏิบัติงาน สาย ก วิชาการ    134 คน   
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุนปฏิบัติการ     77 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ    31 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ   10 คน 
ลูกจางประจํา       43 คน 
ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงวิชาการ       9 คน 
ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ    55 คน 

 
1.6   จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงวิชาการ รวม 174 คน 

รองศาสตราจารย       23 คน 
ผูชวยศาสตราจารย       60 คน   
อาจารย        91 คน    

 
1.7  จํานวนอาจารยแยกตามวุฒิการศึกษา  รวม 174 คน 

ระดับปริญญาตรี       15 คน 
ระดับปริญญาโท       76 คน 
ระดับปริญญาเอก       83 คน 

 
1.8  จํานวนอาจารยแยกตามภาควิชาฯ   รวม 174 คน 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา      27 คน    
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      27 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      24 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     24 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี      16 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ     16 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร     40 คน 

 
1.9  จํานวนนักศึกษา (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต) รวม 3,508 คน 

ระดับปริญญาตรี  (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต)  2,951       คน 
ระดับปริญญาโท                                   551       คน 
ระดับปริญญาเอก                             6      คน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการดําเนินงานตามภารกจิหลัก ซ่ึงประกอบดวยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม  ทั้งนี ้ เพื่อใหบรรลผุลตามแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดหลกัตามแผนกล
ยุทธ และมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน “เพื่อผลติวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” รวมถึง
ผลิตวศิวกรที่คิดเปน ทําเปน มคุีณภาพ มีจริยธรรม และสรางองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเปนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองถิ่นและเชื่อมโยงไปสูระดับสากล ทัง้นี้ รวมไปถึงการบูรณาการองคความรูจากงานวจิัย และการบริการวชิาการสู
การเรียนการสอน พรอมทั้งสรางสภาพแวดลอมเพือ่การเรียนรูที่เปดกวางตอสังคม  ผลการดําเนนิงานสามารถบรรลุตามดัชนีชี้วดั
หลัก และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพตามทีก่ําหนด 
 
มาตรฐานที ่1  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑติ 
 คณะฯ มีการดําเนนิการผลติบัณฑิตในปการศกึษา 2548 จํานวน 539 คน โดยเนนการเรยีนการสอนใหนกัศึกษามีความรู 
ความสามารถ  มทีักษะที่จาํเปนในสาขาวิศวกรรมศาสตรและเปนคนดมีีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิตตามความตองการของสังคมและชุมชน รวมทั้งมีผลงานในดานวิชาการและวชิาชพีซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ มกีารสอนโดยอาจารยที่มีความรูและประสบการณ มอีุปกรณและส่ือการสอน รวมถึงปจจัยสนับสนุนตางๆ ที่มี
คุณภาพอยางพอเพียง  ประกอบกบัมีเนื้อหาหลกัสูตรที่มีคุณภาพและทันสมัย ระบบการสอน การสอบ และการประเมนิผลที่เปน
ระบบ ทาํใหนักศกึษาทีจ่บออกไป สามารถหางานไดถึงรอยละ 85.14 และทํางานไดตรงกับสาขาวิชาที่เรียนรอยละ 89.61 ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑรอยละ 99.05  ไดรับความพึงพอใจจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต อยูในระดับดี 
(3.64 จากคะแนนเต็ม 5) โดยเฉพาะอยางย่ิงดานคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพอยูในเกณฑดีมาก รวมทั้งมีนักศกึษาและศษิยเกา
ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และรางวัลในระดบัชาตถิึง 61  ราย โดยเปนรางวัลที่
ไดจากวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาจาํนวน 23 รางวัล นอกจากนี้ยังมีบทความวิทยานิพนธปริญญาโท ที่จัดพิมพ
เผยแพรจํานวน 29 เรื่อง จากจํานวนวิทยานพินธทั้งหมด 39 เร่ือง   
 อยางไรก็ตาม ในสวนของบัณฑิตทีจ่บออกไปบางสวน (รอยละ 0.95 หรือจํานวน 2 คน) ที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน (7,630 บาท ) เนื่องจากเปนเพราะขอจํากดัของตลาดแรงงานในภูมิภาค และขอจาํกัดในการหางานทําของนักศกึษา  
ในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑติวิศวกรรมศาสตร อยูที่ 16,131.40 บาท 
  
มาตรฐานที ่2  มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค 
 งานวิจัย เปนภารกิจหลักที่สําคัญ และเปนจดุเนนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดบัคณะฯ ในการดาํเนินงานคณะฯ ไดมี
การดําเนินงานในเชิงรุก โดยสนับสนุน จูงใจและอาํนวยความสะดวกใหบุคลากรของคณะฯ ทั้งในสวนอาจารย และบุคลากร (วิจัย
สถาบัน) มีการทาํวิจัยอยางกวางขวาง และมีความคลองตัว เชน การสนับสนุนการดําเนินงานของทีมวิจยั  การสนบัสนนุทุนวิจัย  
และการใหรางวัลผลงานที่ไดรับการตีพิมพ รวมถึงการสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน ทั้งในรูปแบบของ
งบประมาณ และการอาํนวยความสะดวกตางๆ ในการสนับสนนุและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ไดมีการ
ดําเนินการเพือ่สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเตมิ คือ 

• การดําเนินการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เปนผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดมีการผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชนและ
สังคม  การพัฒนาประสิทธิภาพทางดานงานวิจัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยและพัฒนา
ส่ิงประดิษฐคิดคนใหมๆ  โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได  เปนการพิทักษปกปองสิทธิอัน
ชอบธรรมในผลงานของผูประดิษฐ   
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• การดําเนินการจัดตั้งสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน   
       เพื่อศึกษาและพัฒนาตั้งแตเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลมของภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผลงานตอ
เนื่องมาจากงานวิจัยในหลายโครงการของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล  เชน การสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 1,000 ลิตร     ที่คณะวิศวกรรมศาสตร ในป 2545  การ
สรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 400 ลิตร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ จ.นราธิวาส ในป 2546 และงานวิจัยการนําเอาไข
น้ํามันปาลมจากบอบําบัดน้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน   ตลอดจนการทดสอบการใชน้ํามันปาลม
และเมทิลเอสเตอรในเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งหลายโครงการไดรับทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนา เงินกองทุน
พระราชทานและสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   (กปร.) รวมทั้งจากเงิน
รายไดของทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามันในปจจุบัน ไดขยายกําลังการผลิตไบโอดีเซลเพื่อ
การวิจัยมากขึ้นเปนประมาณ 3,000 ลิตรตอสัปดาห สรางชุดสาธิตการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องเพื่อแสดงใหผูสนใจสามารถ
เขาใจกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  ทําการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบชนิดตาง ๆ เชน กรดไขมัน และ
ไขสบู   ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็ง  การใชไมโครเวฟในการผลิตไบโอดีเซล และอื่น ๆ 
นอกจากนั้นยังไดรับงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ปริมาตร 10,000 ลิตร/วัน ของ
จังหวัดกระบี่ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ปริมาตร 10,000 ลิตร/วัน 
ของจังหวัดสุราษฎรธานีอีกดวย 
 งานวิจัยที่สถานวจิัยฯ กําลังดาํเนินการอยู  ประกอบดวย 

• การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลติแบบ continuous deglycerolisation 
• การวิจัยและพัฒนาการผลิตโดยใช Microwave 
• การวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากไขสบู 
• การออกแบบและสรางโรงงานผลิตเอทิลเอสเตอรขนาด 400 ลิตร 
•  การออกแบบและสรางชุดผลดิไบโอดีเซลแบบชุมชนขนาด 200 ลิตร/คร้ัง (รวมกับภาคเอกชน) 
• การวิจัยการตรวจวิเคราะหคุณภาพไบโอดีเซล 
• การวิจัยและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาชนิดของแข็ง 
• การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลติไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบแบบ 2 ข้ันตอน 
• การวิจัยและพัฒนากระบวนการลางแบบตอเนือ่ง 
• การวิจัยและพัฒนากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอลที่ใชเกินพอ 
• การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนของกลีเซอรอล (โมโนกลีเซอไรด  การใชกลีเซอรอลดิบเปนเชื้อเพลิงอื่นๆ ) 
• การเผยแพรองคความรูไบโอดีเซลสูชุมชน 
• การผลิตบุคลากรดานไบโอดเีซล 

 โครงการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนประกอบดวย 
• โครงการศึกษาวจิยัและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลติไบโอดีเซลในเชงิพาณิชย ปริมาตร 10,000  ลิตร/วัน จ.

กระบี ่
• โครงการศึกษาวจิยัและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลติพลังงานทดแทนไบโอดีเซลปริมาตร 10,000 ลิตร/วัน    จ.

สุราษฎรธาน ี
• โครงการจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ 
• โครงการทดสอบใชน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้าํมันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอ

ดีเซลผสมกับน้ํามนัดีเซลในเครื่องยนตสมัยใหมสําหรับยานพาหนะ  
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 งานวิจัยในอนาคต ประกอบดวย 
• การวิจัยกระบวนการไบโอดีเซลแบบตางๆ และเพิ่มมูลคาผลิตผลพลอยได 
• การวิจัยดานคณุภาพ และควบคุมการผลิตไบโอดีเซล 
• การวิจัยดานการผลิต การขนสง และการตลาด 
• งานวิจัยผลิตไบโอดีเซลระดบัชุมชน และผลติไฟฟาในโรงงาน   

• การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   ไดจัดประชุมทางวิชาการทางวศิวกรรมศาสตรข้ึนเพื่อใหเปนเวที
ในการนําเสนอผลงานการวจิัย เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการและนกัศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ออกสูสาธารณชน นอกจากนี้ยังสนับสนุน การนําเสนอผลงานวิจัยทาง
วิศวกรรมศาสตร จากสถาบันตาง ๆ ทั้งของภาครฐัและเอกชน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดการนํางานวิจัย เหลานี้ไปใชประโยชนไดอยาง
เปนระบบ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศที่จะทาํใหสถาบันการศกึษาเปนแหลงสนบัสนุนขอมลูการพัฒนาองคความรูแกกลุม
อุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ซ่ึงการประชุมวชิาการฯนี้จะเปนการกระตุนการทาํงานวิจยัใหกวางขวางขึ้น โดยจะ
กอใหเกิดการพัฒนานักวจิัยรุนใหมที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งวิธีการประชุมครั้งนี้ จะเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
ของนักศึกษา คณาจารย และคณะวิศวกรรมศาสตรรวมทั้งบุคคลภายนอก อันจะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาวทิยาการดาน
วิศวกรรมศาสตรใหกาวหนาตอไป ในรอบป 2548 ไดมีการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร คร้ังที ่ 4   ระหวางวันที ่ 8-9 
ธันวาคม  2548  มีผูเขารวมจํานวน  151 คน    โดยผูเขารวมประกอบดวย   นักวิชาการ นกัวิจัย  นักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและผูสนใจพัฒนาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมศาสตร    
 ในปการศกึษา 2548 มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ จํานวน 168 เรื่อง ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบนัจํานวน 10,708,398.84 บาท  ภายนอก
สถาบัน 39,914,974.09 บาท รวมเปน 50,623,368.93 บาท มอีาจารยที่ไดรับทนุทําวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในสถาบันจํานวน 61 
คน จากอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจํานวน 150 คน จากภายนอกสถาบัน จํานวน 57 จากอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน 150  คน 
นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Referenced Journal  หรือฐานขอมลูระดบัชาติ หรือนานาชาตจิํานวน 
45 บทความ และมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 2 สิทธิบัตรและอยูระหวาง
การพิจารณาของกรมทรัพยสินทางปญญาอีก 4 เรื่อง 
 อยางไรก็ตาม ในสวนของอาจารยประจําที่ไดรับทนุวิจัย หรืองานสรางสรรคยังอยูในระดับระดับปานกลางซึ่งคณะฯ จะ
มีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป สวนบทความวจิัยไดรับการอางอิงยังอยูในเกณฑต่ํา เนือ่งจากระบบการผลกัดันใหมีการ
ตีพิมพใน Journal ระดับชาติและนานาชาติยังไมเพียงพอ และทั้งนี้งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไมตรงหรือสอดคลองกบัปญหาและ
ความตองการโดยรวม 
  
มาตรฐานที ่3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 จากการที่คณะฯ เปนแหลงวิชาการและวิชาชพีวศิวกรรมศาสตรในภูมิภาคที่เปนที่รูจกัและยอมรับของชุมชนและสังคม  
และมบีุคลากรที่มคีวามรูความสามารถและประสบการณเฉพาะดาน รวมถึงมีเครื่องมือ อปุกรณที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ ทําใหมี
ผูใชบริการที่เปนลักษณะทางการทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม การใหบริการปรึกษา และการจัดฝกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏบิัตกิารเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภายนอกที่มอบหมายใหคณะฯ เปนที่ปรึกษาในการดาํเนินการ
โครงการตางๆ และเพือ่เปนการตอบสนองสังคมและชุมชนทองถิ่น คณะฯจะมกีารนําความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้น โดยจะปรับกลยุทธ และแนวทางปฏบิัติในปการศึกษา 2549 นอกจากนี ้คณะฯ ไดมี
การจัดตั้งหนวยงานอิสระสําหรับใหบริการวิชาการเฉพาะทาง คือ ศูนยวิศวกรรมพลังงาน เพือ่เปนที่ปรึกษาและตรวจสอบดานการ
อนุรักษพลังงานและใหบริการวชิาการดานพลังงาน    
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 ผลการดาํเนินงานดานบรกิารวิชาการในปการศกึษา 2548 พบวา มกีิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการและวชิาชพีที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน  จํานวน 2,031 กิจกรรม มีอาจารยที่เปนทีป่รึกษา 
กรรมการวิชาชพีภายนอกสถาบนั และเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพี ในระดับชาติและนานาชาติ จาํนวน 43 คน จาก
จํานวนอาจารย 167 คน มีการสนับสนุนคาใชจายและมูลคาในการบรกิารวิชาการ และวิชาชพีเพื่อสังคม จํานวน 1,254,651 .00 บาท 
มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีในระดบัชาติ จาํนวน 10 แหลง และมีรายรับจากการใหบริการวชิาการและวชิาชพีในนาม
สถาบันจาํนวน 7,043,443.81 บาท 
 
มาตรฐานที ่4  มาตรฐานดานการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ ไดมีการดําเนินการใหนกัศึกษาไดทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปน
โครงการและกิจกรรมยอย ทั้งในสวนที่คณะฯ และที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และอกีสวนหนึ่งซ่ึงเปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชมรม
ตางๆของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯไดใหการสนับสนุนงบประมาณดาํเนินการ การอํานวยความสะดวก
เรื่องสถานที่และบุคลากร รวมทัง้การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาวในสวนของมหาวิทยาลัย การใหรางวัลตอบ
แทนนักศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม นอกจากนี้คณะฯ ไดมีการดําเนินการเพือ่ใหการสงเสริม
และสนบัสนุนกิจกรรมทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย   

• การจัดตั้งชมรมดนตรีไทยสาํหรับบุคลากร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   มีบุคลากรและนักศึกษาที่มีความรูความสามารถทางดานดนตรี
ไทยเปนจํานวนมากพอที่จะรวมตัวกันเพื่อสืบทอดมรดกทางดนตรีไทยได  เชน  ถายทอดเผยแพรความรูทางดานดนตรีไทยใหแก
ผูอื่นที่สนใจ  การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯและมหาวิทยาลัย  และเพื่อเปนการตอบสนองตามมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบกับคณะมีกลยุทธ/แผนพัฒนาในการสนับสนุนใหมีกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม    เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานนี้มากยิ่งขึ้น  การจัดตั้งชมรมดนตรีไทยก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ
ทําใหบรรลุเปาหมายเหลานี้ได 

• วงดุริยางคนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
     ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรในหลายปมานี้  เร่ิมมีการพัฒนามากขึ้นและสืบ
เนื่องมาจากงานลอยกระทงนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดแสดงถึงศักยภาพทางดนตรี  และจากกิจกรรมตาง ๆ ไดสะทอน
ใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของนักศึกษา  ในสวนกิจกรรมทางดานดนตรี  สโมสรนักศึกษาฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญและอยากที่
จะพัฒนาทางดานเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาและเครื่องกระทบบางชนิด  เพื่อที่จะใชในกิจกรรมตาง ๆ จึงไดมีการจัดตั้งวง
ดุริยางคนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ในปการศกึษา 2548 มีกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศลิปะและวัฒนธรรมจํานวน 464 
กิจกรรม และคณะฯ ไดสนับสนุนคาใชจาย และมูลคาในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมฯ ดังกลาวจํานวน 1,785,263.50 บาท 
คิดเปนรอยละ 0.83 ของงบดําเนนิการ อยางไรก็ตาม ในสวนของการสนับสนุนคาใชจาย และมูลคาในการสนับสนุนของคณะฯ ยัง
นอยอยู ซ่ึงคณะฯ จะไดมกีารวางแผนและทบทวนใหมในปตอไป 
 
มาตรฐานที ่5  มาตรฐานดานการพฒันาสถาบันและบุคลากร 
 คณะวิศวกรรมศาสตรมีการบริหารจัดการโดยใชกลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ 
และแผนการดําเนนิงานที่สอดคลอง ทั้งในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุงเนนการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ทั้งในระดบัคณะฯและภาควิชา ผลการดําเนนิงานสามารถบรรลุผลตามเปาหมายตัวชี้วดัเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภารกิจ
หลัก (ผลการดําเนินงานอยูในรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วดัหลัก หนาที่ 7-6) ในการบริหารงานจะมีการประชุมเปน
ประจํา และใหความคิดเห็นอยางอสิระ ทั้งนีผู้บริหารจะมุงเนนการมสีวนรวมในทุกระดับ ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการตางๆ 
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ทั้งที่เปนคณะกรรมการหลัก คือ คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ และคณะกรรมการยอยๆ ตามภาระ
งานอีกเปนจํานวนมาก รวมถึงการมีสวนรวมของบุคลากรทั่วไปในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมพบปะอาจารยและบุคลากร (เลี้ยงน้ําชา) 
กิจกรรมสันทนาการตางๆ เปนตน ทั้งนี้คณะฯ เนนการกระจายอํานาจไปยงัภาควิชาฯ/หนวยงาน ทั้งในสวนของเงินงบประมาณ และการ
ตัดสินใจภายในภาควิชาฯ/หนวยงาน  
 ในการพัฒนาคณะฯ ไดมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใชเปนแนวทางบรหิารแบบครบวงจรตามหลักการ P-D-C-A โดยมีการ
ดําเนินการตามระบบกลไก การติดตามประเมินผล และการดําเนินการปรับปรุงแกไข ในกรณีที่ยังไมบรรลุเปาหมายจากผลการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอก มีการจัดสรรและใชทรัพยากรที่มีอยูกับหนวยงานภายในและภายนอกคณะฯ เชน การใชหองเรียน หองประชุม 
ยานพาหนะ ที่ปรึกษา อาจารยพิเศษและการจัดการเรียนการสอน มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ มีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาคณาจารย และบคุลการสายสนับสนุน ไดมี
ความรูและทักษะในวิชาชีพ   
 จากการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวทําใหการบริหารงานคณะฯ บรรลุผลตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดในระดับหนึ่ง โดยใน
การพัฒนาบุคลากร มีอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 60.67 อาจารย
ปฏิบัติงานจริง บุคลากรประจําสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ จํานวน 172 คน (ครบทุกคน) โดยคณะฯ ไดจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาคณาจารยจํานวน 4,381,161.99 บาท 
 ในสวนของการบริหารการเงิน คณะฯมีสินทรัพยถาวรทั้งหมด 586,792,628.90 บาท มีคาใชจายตอจํานวนนักศึกษา จํานวน 
89,673.56 บาท/คน ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจากคณะฯมีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึง 11 สาขา ทําใหคาใชจายในการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้น และมีเงินเหลอืจายสุทธิ 19,148,903.53  บาท 
          
มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 คณะฯมีการจดัการเรียนการสอนโดยมีภาควิชาฯเปนหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งปจจุบันมี  7 ภาควิชา คือ 

• ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา ตลอดจนวิชาหลักทางวิศวกรรมไฟฟาแกหลักสูตรตาง ๆ 

ในมหาวิทยาลัย โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟากําลัง การออกแบบระบบไฟฟาและสวาง อเิล็กทรอนิกส กําลัง ไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรม
ไมโครเวฟและสายอากาศ ระบบควบคมุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร เครื่องมือและการวัดทางไฟฟา 

• ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหลักสูตรวิศวกรรมเมคราทรอนิกส ตลอดจน

สอนวิชาหลักทางวิศวกรรมเครื่องกลใหแกนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการทํางาน และการ
ออกแบบระบบเครื่องจักรกล วัฎจักรความรอน ระบบของไหล ฯลฯ 

• ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตลอดจนวิชาหลัก

ทางวิศวกรรมโยธา ใหแกนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสราง ปญพี กลศาสตร วิศวกรรม
การขนสง วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมสํารวจและวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

• ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ตลอดจนสอน

หลักทางวิศวกรรมอุตสาหการ ใหแกนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การออกแบบเครื่องกล 
กระบวนการผลิต การออกแบบโรงงาน การควบคุมและการบริหารอุตสาหกรรม เปนตน 

• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ตลอดจนสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมเคมีใหแกนักศึกษา

หลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและปฏิบัติการของหนวยดําเนินการ 
ในกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยยึดหลักใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ประหยัดคาใชจาย และไมสรางมลภาวะแกสิ่งแวดลอม 



 

              “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 

2-6 

• ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรเหมืองแรและโลหะวิทยา และหลักสูตรวิศวกรรม

วัสดุ ตลอดจนสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยาและดานวัสดุ แกนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเนน
การศึกษาเกี่ยวกับดานเหมือแร ธรณีวิทยา การทําเหมือง การแตงและใชประโยชนจากแร โลหะวิทยา เศรษฐศาสตร เหมือแร การควบคุมและ
การจัดการสิ่งแวดลอมในอตุสาหกรรมแรและการจัดการทรัพยากรแร 

• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร ตลอดจนสอนวิชาหลักทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ใหแกนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเสนการศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมและออกแบบระบบคอมพิวเตอร 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร และระบบการเขียนโปรแกรม วิศวกรรมซอฟตแวร  
การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบสวิทชิ่งแบบดิจิตอล เปนตน 

คณะฯมีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งในระดบัปริญญาตรีจํานวน 11 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร  
และปริญญาเอกจาํนวน 3 หลักสูตร ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยหลักสูตรทั้งหมดผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และผานการรับรองจากสภาวศิวกรใน
หลักสูตรกลุมวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม คณะฯมีแผนการรับนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 600-700 คนตอป ซ่ึงสามารถดาํเนินการ
ไดตามแผน นักศกึษาระดับปริญญาโทที่ตองการรบัเพิ่ม 308 คน และปริญญาเอกเพิ่มขึน้ 26 คน แตทั้งปริญญาโทและปรญิญาเอก
รับไดต่าํกวาแผน ทั้งนี้ในการรับนักศึกษาเขาศึกษา มีทั้งการรับเขาตามระบบปกต ิ และการรับเขาตามโครงการพิเศษ ไดแก 
โครงการดาวรุงคอมพิวเตอร  โครงการ “ทุนมงคลสขุ” และโครงการ “โควตาวิศวกรรมศาสตร มอ.” 
 ในการเพิ่มคุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก ยังทําไดไมมากนัก เนื่องจากมีอาจารยจํานวนหนึ่งที่จบปริญญาโท ยังไมมี
ความชัดเจนในการมีแผนที่จะเรียนตอ ประกอบกบัมีคณาจารยจํานวนหนึ่งตองเกษียณอายุราชการ อยางไรก็ตามคณะฯ ไดมีความ
พยายามกระตุนใหอาจารยขอตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อใหอาจารยมีการปฏิบัตหินาทีอ่ยางถูกตองเหมาะสมทั้งในงานวิชาการ
และวิชาชพี  คณะฯไดเนนใหอาจารยปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารย และจรรยาบรรณวิชาชพีวิศวกร และในการเรียน
การสอน คณะฯ มีระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนวิชาโครงงาน 
(Project) เปนตน ทั้งนี้คณะฯ มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส
อยางเปนระบบ นอกเหนอืจากการเรียนการสอนแลว คณะฯ ยังไดสนับสนุนสงเสริม และพัฒนานกัศึกษาใหเขารวมกจิกรรมตางๆ 

ระดับปริญญาตรี 
- วิศวกรรมไฟฟา 
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมเคม ี
- วิศวกรรมเหมืองแร 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
- วิศวกรรมวัสดุ 
- วิศวกรรมการผลิต 
- วิศวกรรมเมคาทรอนิกส

ระดับปริญญาโท 
- วิศวกรรมไฟฟา 
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
- วิศวกรรมเคม ี
- วิศวกรรมเหมืองแร 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมวัสดุ 
- วิศวกรรมการผลิต 
- การจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ) 
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาเอก 
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมเคมี 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร   
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เพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนปจจัยดานหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาดวย  โดยคณะฯ 
ยังจัดใหมีบริการเพิ่มเติมดานคอมพวิเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

• บริการหองคอมพิวเตอร 
 ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร มีเครื่องคอมพิวเตอร     และอุปกรณเครื่องพิมพอันทันสมัยเหมาะกับการใชงาน
ดานการเรียนการสอน และมลัติมีเดียโดยจําแนกหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเครื่องพิมพตามความเหมาะสม จํานวน 3 
หอง ที่เปดใหบริการทุกวนัจันทร-อาทติย ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และชวงปดภาคการศึกษา ทีบ่ริการวนัจันทร-ศุกร 

• หองสื่อบันเทิงวิชาการ   
 หองบันเทิงเชิงวิชาการจัดสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยของนักศึกษาเปนสําคัญ ในอันจะสงเสริมใหมีการใชเวลาราง
เพื่อกิจกรรมเสริมสรางความรูอื่นๆ ควบคูไปกับความรูหลักทีไ่ดรับจากหลักสูตรการศกึษา ซ่ึงก็อาจไมจําเปนตองเนนสาระดาน
วิชาการเพียงประการเดียวเทานั้นแตอาจสอดแทรกดวยความบันเทิงรปูแบบตาง ๆ กันได เชน 
  -  การเรียนรูดวยตนเองจากสื่อมลัติมีเดียชวยการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ 

-  โปรแกรมชวยการฝกฝนทักษะภาษาตางประเทศสําหรับใชในชีวิตประจําวัน 
-  โปรแกรมชวยการเตรียมตัวทดสอบทักษะดานการใชภาษาเพือ่ศกึษาตอตางประเทศ 
-  โปรแกรมการเรียนรูแบบ  E-learning  ในรายวิชาตามหลักสูตรในภาควิชาตาง ๆ ของคณะฯ 
-  ส่ือบันเทิงหรือภาพยนตรตางประเทศ 

  
 นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรไดใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษา เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เรียนดี มีความ
ประพฤติเรียบรอย แตขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งคณะฯ ไดรับสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหลงทุนตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนในป 2548 จํานวน 314 ทุน จํานวนเงิน 2,512,300 บาท 
 ในสวนของการพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มีนโยบายและสงเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อเปนการเสริมสราง
ประสบการณในการเรียนรูใหกับนักศึกษา โดยไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับนักศึกษาทั้งจากระดับคณะฯ และภาควิชา ดังนี ้

• ดานบําเพ็ญประโยชน  ไดแก  โครงการคายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  แสดงนิทรรศการวันคนพิการสากล  โครงการพัฒนาภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม    โครงการรับบริจาคของมอบบานเด็กกําพราสงขลา   โครงการสํารวจภาคสนามเหตุการณธรณีพิบัติชายฝงทะเลอันดา
มัน  โครงการฝกภาคสนามดานสิ่งแวดลอมเหตุการณธรณีพิบัติ  โครงการคายนองยิ้ม   โครงการคายคอมพิวเตอรเยาวชน  โครงการคายแตม
ฝน  โครงการ ซีโออี เพื่อสังคม   โครงการเยี่ยมชมเรือนจํากลางจังหวัดสงขลา  การแสดงนิทรรศการวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา และ
โครงการสงเสริมพัฒนาความรูนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

• ดานวิชาการ  ไดแก  โครงการแขงขันคอมพิวเตอรลองหนคร้ังที่ 2  โครงการสรางฝนวันติวนอง  การสัมมนาวิศวกรรมยานยนต
สูภูมิภาค  การแขงขันคอนกรีตพลังชาง คร้ังที่ 5   โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต   โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาปที่ 1     
การแขงขันการประกวดบอรดวิชาการภาควิชา  การบรรยายพิเศษ “วิศวกร คิดเปน ทําเปน อยางไร”   การเยี่ยมโรงงานภาคกลางและปริมณฑล   
โครงการเยี่ยมชมโรงงานภาคใต  โครงการทัศนศึกษาดานเทคโนโลยีชั้นสูง    โครงการแสดงนิทรรศการ มอ.วิชาการ   โครงการแนะแนวนอง
โรงเรียนในจังหวัดภาคใต    โครงการกิจกรรม 5 ส โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    การจัดแขงขันหุนยนตดวยไมโครคอนโทรลเลอร    
โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมระบบไฟฟา   โครงการแขงขันหุนยนตชิงแชมปประเทศไทย ป 2548  
และโครงการสัมมนากลุมกิจกรรมนักศึกษา เปนตน 

• ดานศิลปวัฒนธรรม  ไดแก  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา   โครงการไหวครู   โครงการประกวดดาวเดือนคณะฯโครงการพบปะ
ผูปกครอง  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม   และโครงการประกวด PSU Mr. & Miss Freshmen  Awards 2004  เปนตน 

• ดานกีฬา   ไดแก  โครงการการประชุมเชียร  โครงการเตรียมความพรอมกีฬานองใหม  โครงการเชียรลีดเดอร    
โครงการฟุตบอลประเพณ ี  โครงการฟุตบอลอินดอร  โครงการกีฬา 12 คณะ   และโครงการกีฬาเคมีสัมพันธกบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เปนตน 
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ผลการดําเนินงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนในปการศึกษา 2548 มีหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งหมด  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 16.03 :1 มีอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 83 คน จาก 174 คน คิดเปนรอยละ 47.70 มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 47.70 เชนเดียวกัน  
นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของคณาจารยในระดับดีมาก 4.11 (คะแนนเต็ม 5) มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาครบทุกคน โดยมีการสนับสนุนคาใชจายในระบบคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศจาํนวน 40,410,939.92 บาท  
 ในสวนของการดาํเนินงานของคณะฯ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีสวนที่การดําเนินการของคณะฯ  จะตอง
ดําเนินการพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม ประกอบดวย จาํนวนนักศกึษาเตม็เวลา เทียบเทาตอจํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริงที่ยังต่ํากวา
เกณฑ เพิ่มจํานวนอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก การเพิ่มจาํนวนอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ และการปรับปรุง
ระบบการดําเนนิการปฏิบัตกิารตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที ่7  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 คณะฯมีระบบการประกันคุณภาพตามองคประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเปาหมายตัวบงชี้ตามดชันีชี้
วัดหลัก และมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพทาง สมศ. โดยคณะฯ มีการดาํเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยครอบคลุมการ
ดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ การตรวจวดัตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน และมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไข 
 ในการดําเนินการเพื่อใหมีการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หนวยงาน  คณะฯไดมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ และมีการแลกเปลี่ยนระบบและแนวทางปฏบิัตทิี่เปนแบบอยางทีด่ี เปน
แบบอยางของหนวยงานอื่นๆ ดวย   
 สรุปโดยรวม คณะวิศวกรรมศาสตร สามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไดในระดับที่ดพีอสมควร และเมือ่
เทียบกับมาตรฐานตัวบงชี้ของ สมศ. สรุปไดวา อยูในระดบัด-ีดีมาก และผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
 



 "ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

2547 2548 1 2 3
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35.00 35.00
ตัวบงชี้รวม 17.50 26.25
1.1 2.92 4.38 80.00* 73.01 87.75 85.14 1-59 60-79 >80 3 1 1 5 0.63

(238:326) (222:253) (235:276)

1.2 2.91 4.38 80.00 33.19* 43.24* 89.61 1-59 60-79 >80 3 1 1 5 0.63
(79:238) (96:222) (207:231)

1.3 2.91 4.37 99.00 97.33 98.40 99.05 1-74 75-99 100 2 1 0 3 0.37

   (219:225) (184:187) (209:211)

1.4 2.92 4.38 3.50 3.43 3.78 3.64 1-2.4 2.5-3.4 >3.5 3 1 1 5 0.63

(กพร.)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

เกณฑการใหคะแนน
เทียบ
เกณฑ

เทียบ
พัฒนาการ

เทียบแผน

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (ป.ตรี)

ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
(ป.ตรี)

ผลการประเมิน
คะแนน
ถวง นน.

หมายเหตุ

*มหาวิทยาลัยฯ
ไมมีการประเมิน
และกําหนดใน
หัวขอนี้ แตมีการ
ประเมินเกี่ยวกับ
การนําไป
ประยุกตใช

รวม
คะแนน
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 "ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

2547 2548 1 2 3

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

เกณฑการใหคะแนน
เทียบ
เกณฑ

เทียบ
พัฒนาการ

เทียบแผน

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

ผลการประเมิน
คะแนน
ถวง นน.

หมายเหตุรวม
คะแนน

1.5 2.92 4.37 20.00 N/A 45.00 61.00 0 1 >2 3 1 1 5 0.62

1.6 2.92 4.37 20.00 N/A 14.00 23.00 1-5 6-8 >9 3 1 1 5 0.62

ตัวบงชี้เฉพาะ 17.50 8.75
1.7 8.75 8.75 65.00 37.50 133.33 74.36 1-39 40-59 >60 3 1 1 5 1.25

(6:16) (52:39) (29:39)

1.8 8.75 - - - - - 1-49 50-74 >75 - - - - -

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 1) 2.88 1.00 0.88 4.71 4.75

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ
หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (คน)

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ3 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด

นศ. ป.เอก ยังไม
จบการศึกษา
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

2547 2548 1 2 3
2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35.00 35.00
ตัวบงชี้รวม 17.50 17.50
2.1 3.50 3.50 50.00* 30.06 82.35 112.17 1-19 20-29 >30 3 1 1 5 0.50

(0.5 
Papers/คน)

(35.17:117) (123.52:150) (168.25:150)

2.2 3.50 3.50 35,000.00 7,835.91 76,094.16 71,389.33 1-19,999 >30,000 3 1 1 5 0.50
(916,801.65

:117)
(11,414,124.06

:150)
(10,708,398.84

:150)

2.3 3.50 3.50 200,000.00 49,882.19 279,467.90 266,099.83 1-34,999 >50,000 3 1 1 5 0.50
(5,836,216.63

:117)
(41,920,185.08

:150)
(39,914,974.09

:150)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

คะแนน
ถวง นน.

รวม
คะแนน

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน

เทียบแผน

20,000-
29,999

35,000-
49,999

แผนป
การศึกษา 

2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุเทียบ
เกณฑ

เทียบ
พัฒนาการ

รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา (อ.
ปฏิบัติงานไมรวมลาศึกษาตอ)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา(บาท) (อ.ปฏิบัติงานไม
รวมลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (บาท) (อ.
ปฏิบัติงานไมรวมลาศึกษาตอ)
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

2547 2548 1 2 3

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

คะแนน
ถวง นน.

รวม
คะแนน

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)
คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน

เทียบแผน
แผนป

การศึกษา 
2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุเทียบ
เกณฑ

เทียบ
พัฒนาการ

2.4 3.50 3.50 25.00 19.66 40.67 40.67 1-34 35-49 >50 2 1 1 4 0.40
(23:117) (61:150) (61:150)

2.5 3.50 3.50 35.00 11.97 32.00 38.00 1-24 25-39 >40 2 1 1 4 0.40
(14:117) (48:150) (57:150)

ตัวบงชี้เฉพาะ 17.50 17.50
2.6 8.75 8.75 20.00 6.49 18.45 27.11 1-14 15-19 >20 3 1 1 5 1.25

(10:154) (31:168) (45:166)

2.7 8.75 8.75 2 2 2 2 1 2 >3 2 1 0 3 0.75

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 2) 2.55 1.00 0.75 4.43 4.30

KPIs รวม 
2.4 และ 

2.5 = 50%

รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทํา
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (อ.
ปฏิบัติงานไมรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน Refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา (อ. ประจํา
ทั้งหมด)

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่
ผานมา (ชิ้นงาน)

รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทํา
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (อ.
ปฏิบัติงานไมรวมลาศึกษาตอ)
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20.00 20.00
ตัวบงชี้รวม 20.00 20.00
3.1 5.00 5.00 1,334.00* 3,148.72 1,591.33 1,354.00 1-19 20-29 >30 3 1 1 5 1.25

(3,684:117) (2,387:150) (2,031:150)

3.2 5.00 5.00 20.00 N/A 19.64 25.90 1-14 15-24 >25 3 1 1 5 1.25
(:154) (33:168) (43:166)

3.3 5.00 5.00 3 3 3 5 1 2 >3 3 1 1 5 1.25

ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

รอยละของอาจารยที่เปนที่
ปรึกษาเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา 
(อ.ประจําทั้งหมด)

รอยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา 
(อ.ปฏิบัติงานไมรวมลาศึกษาตอ)

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

นับจํานวนกิจกรรม

แผนป
การศึกษา 

2548

ปที่ประเมินครั้ง
ที่แลวปการศึกษา

 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (ระดับ) ***
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

ผลการประเมิน

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุแผนป
การศึกษา 

2548

ปที่ประเมินครั้ง
ที่แลวปการศึกษา

 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

3.4 5.00 5.00 8,000.00 N/A 8,234.72 8,364.34 1-4,999 >7,500 3 1 1 5 1.25
(:117) (1,235,208.18

:150)
(1,254,651

:150)

ตัวบงชี้เฉพาะ
3.5 - - 9 7 9 10 - - - - -

3.6 - - 25,000.00 30,844.09 58,150.60 46,956.29 - - - - -
(3,608,758.44

:117)
(8,722,589.63

:150)
(7,043,443.81

:150)

3.7 - - 5 2 3 5 - - - - -

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 3) 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00

5,000-
7,499

รายรับของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามสถาบันตออาจารยประจํา 
(บาท) (อ.ปฏิบัติงานไมรวมลา
ศึกษาตอ)
ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)
 ***

คาใชจาย และมูลคาของสถาบัน
ในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา (อ.ปฏิบัติงานไมรวมลา
ศึกษาตอ)

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย)
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เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

ผลการประเมิน

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุแผนป
การศึกษา 

2548

ปที่ประเมินครั้ง
ที่แลวปการศึกษา

 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

***  ความหมายตัวชี้วัดระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ 3.3 มีการนําความรูแลประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)
5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ
4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
3 =   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
2 =   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน อยางนอย 1 โครงการ
1 =   มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 3.7  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)
5 =  เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู อยางนอย 1 โครงการ
4 =  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ
3 =  มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ
2 =  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
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เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

4.

ตัวบงชี้รวม 10 10
4.1 5.00 5.00 15.00 21.08 12.74 25.55 1-14 15-19 >20 3 1 1 5 2.50

(231:1,096) (226:1,773.86) (464:1,816.01)

4.2 5.00 5.00 0.55 0.07 0.51 0.83 2 1 1 4 2.00
( 135,474 

:200,935,518)
(902,988.45

:176,120,510)
(1,785,263.50:

214,113,559.30)

ตัวบงชี้เฉพาะ
4.3 - - - - - -

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

เกณฑการใหคะแนน
หมายเหตุ

รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา (นศ.ป.ตรีปกติเต็มเวลา
เทียบเทา)

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ

0.01-
0.49%
ของงบ
ดําเนิน
การ

0.5
-0.9% 
ของงบ
ดําเนิน
การ

>1% 
ของ
ของงบ
ดําเนิน
การ

มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนา
องคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้น)
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เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

เกณฑการใหคะแนน
หมายเหตุรวม

คะแนน
คะแนน
ถวง นน.

4.4 - - - 2 2 2

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 4) 2.50 1.00 1.00 4.50 4.50
***  ความหมายตัวชี้วัดระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ)
5 =  มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ

ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม (ระดับ) ***

1 =  มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม

4 =  มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
3 =  มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
2 =  มีการดําเนินการตามโครงการขอ 1
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

5.
 

20.00 20.00

5.1 1.82 1.82 5 5 6 6 1-3 4 >5 3 1 1 5 0.46

5.2 1.82 1.82 3 N/A 3 4 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.46

แผนป
การศึกษา 2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร

สภาสถาบัน/กรรมการประจํา
คณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่
ขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถ
สะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมายของการ
บริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร
แบบมีสวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจโปรงใส และตรวจสอบได
 รวมทั้งมีความสามารถในการ
ผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล (ขอ)
 ***

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอก (ระดับ)
 ***

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

หมายเหตุ
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

แผนป
การศึกษา 2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

หมายเหตุ

5.3 1.82 1.82 5 N/A 5 5 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.46

5.4 1.82 1.82 3 3 3 4 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.46

5.5 1.82 1.82 4 2 3 4 1 2 >3 3 1 1 5 0.46

5.6 1.82 1.82 >200,000.00 114,671.25* 284,891.11 245,756.43 1-64,999 >100,000 3 1 1 5 0.46
(145,460,477.61

:1,268.5)
(598,054,807.68

:2,099.24)
(586,792,628.90

:2,387.7)

5.7 1.81 1.81 <108,000.00* 158,404.03 83,897.27 89,673.56 1 1 0 2 0.18
(200,935,518

:1,268.5)
(176,120,510

:2,099.24)
(214,113,559.30

:2,387.7)

> +10% 
หรือ 

< -10% 
ของเกณฑ

การใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)
 ***

ศักยภาพของระบบฐานขอมูล 
เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอนและการวิจัย (ระดับ) ***

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
(ระดับ) ***

สินทรัพยถาวรตอจํานวน
นักศึกษา(บาทตอคน) (นศ.เต็ม
เวลาเทียบเทาทั้งหมด)

65,000-
99,999

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา(รอยละของเกณฑปกติ)
 (นศ.เต็มเวลาเทียบเทา)

* ป 2544 ม.ไมมี
ขอมูลการ

กระจายคาที่ดิน

*  เกณฑปกติ 
70,312.-บาท

5-9.99% 
และ 
(-5) - 

(-9.99)%
ของเกณฑ

(-4.99) -
(4.99)%
ของเกณฑ
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เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

แผนป
การศึกษา 2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

หมายเหตุ

5.8 1.81 1.81 6.00 0.12 5.93 8.21 2 1 1 4 0.36
(244,344:

201,179,862)
(11,103,520.27:
187,224,030.27)

(19,148,903.53:
233,262,462.83)

5.9 1.82 1.82 60.00 15.38 34.67 60.67 1-39 40-59 >60 3 1 1 5 0.46
(18:117) (52:150) (91:150)

5.10 1.82 1.82 20,000.00 15,501.79 26,213.63 26,392.54 1-9,999 >15,000 3 1 1 5 0.46
(2,387,275.55

:154)
(4,403,889.77

:168)
(4,381,161.99:

166)

5.11 1.82 1.82 100.00 100.00 100.00 100.00 1-54 55-79 >80 3 1 1 5 0.46
(154:154) (150.50:150.50) (171.50:171.50)

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 5) 2.73 1.00 0.91 4.64 4.64

+5-9%
หรือ 

>15% 
ของงบ
ดําเนิน
การ

+10-15%
ของงบ
ดําเนิน
การ

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ (รอยละของ
งบดําเนินการ)

1-4%
ของงบ
ดําเนิน
การ

รอยละของอาจารยประจําที่เขา
รวมประชุม วิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (อ.
ปฏิบัติงานไมรวมลาศึกษาตอ)

งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (อ.ประจําทั้งหมด
รวมลาศึกษาตอ)

รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
(บุคลากรทั้งหมด)

10,000-
14,999
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เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

แผนป
การศึกษา 2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

หมายเหตุ

***  ความหมายตัวชี้วัดระดับคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 5.2   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ)

ตัวบงชี้ที่  5.1  สภาสถาบัน/กลุมสาขาและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได 
รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)
1.  กรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนนิงาน
2.  สภาสถาบัน/ กลุมวิชา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3.  สภาสถาบัน/ กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง
4.  มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
5.  มีกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
6.  มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
7.  มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/ กลุมสาขา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา

1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในเรื่องที่สืบเนื่องจากผลการประเมินภายใน
2 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 50
3 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ 100
4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

__________________________________________________________________________
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

แผนป
การศึกษา 2548

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา

หมายเหตุ

ตัวบงชี้ที่ 5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ)

ตัวบงชี้ที่ 5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)

ตัวบงชี้ที่ 5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)

5 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ มากกวารอยละ 80 ของแผน
4 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน
3 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ
2 =  มีแผนกลยุทธของสถาบัน
1 =  คณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน

5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น
4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
3 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน

3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
2 =  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
1 =   มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน

5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
4 =  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชขอมูล

__________________________________________________________________________
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

20.00 20.00

6.1 2.22 2.22 100.00 N/A 100.00 100.00 1-79 80-99 100 3 1 1 5 0.56
(23:23) (25:25)

6.2 2.22 2.22 15.00 10.53 15.15 16.03 1 1 0 2 0.22
(สกอ.) (1,232:117) (2,272.11:150) (2,404.93:150)

6.3 2.22 2.22 43.00* 33.12 45.24 49.70 1-39 40-59 >60 2 1 1 4 0.44
(51:154) (76:168) (82.50:166)

6.4 2.22 2.22 48.00 37.66 46.43 50.00 1-44 45-69 >70 2 1 1 4 0.44
(58:154) (78:168) (83:166)

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (อ.ประจําทั้งหมด)
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงวิชาการ (อ.ประจําทั้งหมด)

6.

หมายเหตุ

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ
ของเกณฑปกติ) (นศ.เต็มเวลา
เทียบเทา) (อ.ปฏิบัติงานจริง)

 
(เกณฑ สมศ. = 

1:20)

> +10%
หรือ

< -10%
ของ
เกณฑ

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

(-5.99) -
(5.99)%
ของเกณฑ

6-9.99%
และ

(-6)-(9.99)%
ของเกณฑ

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

__________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

หมายเหตุรวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

6.5 2.22 2.22 4 - - 4 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.56

6.6 2.23 2.23 7 5 7 7 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 0.56

6.7 2.23 2.23 >4.00* 4.07 4.10 4.11 1-2.49 2.5-3.49 >3.5 3 1 1 5 0.56

6.8 2.22 2.22 100.00 100.00 100.00 100.00 1-39 40-59 >60 3 1 1 5 0.56
(1,798:1,798) (2,587:2,587) (2,951:2,951)

6.9 2.22 2.22 7,500.00 4,510.33 6,167.37 16,924.63 1-4,499 4,500-6,999 >7,000 3 1 1 5 0.56
(5,721,358
:1,268.5)

(12,946,783.05
:2,099.24)

(40,410,939.92
:2,387.7)

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 6) 2.56 1.00 0.89 4.44 4.45

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional Ethics) 
(ระดับ) ***

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจาก
การปฏิบัติและประสบการณจริง ***

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (อ.
ประจําทุกระดับ)

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
(นศ. ป.ตรีเทานั้น)
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุดคอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา (บาทตอ
คน) (นศ.เต็มเวลาเทียบเทา)

__________________________________________________________________________
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

ปที่ประเมิน
ครั้งที่แลวป

การศึกษา 2544

หมายเหตุรวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

***  ความหมายตัวชี้วัดระดับคุณภาพ

7.  คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน

1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
ตัวบงชี้ที่ 6.6  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)
1.  คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2.  คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3.  คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.  คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5.  คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
6.  คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

3 =  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2 =  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

4 =  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ตัวบงชี้ที่ 6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ)
5 =  มีการดําเนนิการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการประทําผิดจรรยาบรรณ

__________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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เทียบ
เกณฑ

เทียบแผน
เทียบ

พัฒนาการ
2547 2548 1 2 3

7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 20
7.1 10.00 10.00 5 4 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 2.50

7.2 10.00 10.00 5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 2.50

คะแนนเฉลี่ย (มาตรฐานที่ 7) 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00
2.75 1.00 0.89 4.67 4.65

ผลการดําเนินงานกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2548

ตัวชี้วัด (หนวยวัด)

คาน้ําหนัก
ระดับม. 
(รอยละ)

คาน้ําหนัก
ระดับคณะ
(รอยละ)

ผลการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ

ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
 (ระดับ) ***

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน (ระดับ) ***

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
แผนป

การศึกษา 
2548

ปที่ประเมินครั้ง
ที่แลวป

การศึกษา 2544

รวม
คะแนน

คะแนน
ถวง นน.

รวมคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 7 มาตรฐาน 

__________________________________________________________________________
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"ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"    

***  ความหมายตัวชี้วัดระดับคุณภาพ

1 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)
5 =  มีการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี

3 =  มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

3 =  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน

4 =  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดและ
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน

2 =  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking)

2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา

1 =  มรีะบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)
5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ  หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ
4 =  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.92 80.00* 73.01 87.75 85.14 1-59 60-79 >80 3 1 1 5 0.42 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯไดใหความสําคัญกับการไดงานทําของบัณฑิต นอกเหนือจากการสอนนักศึกษาใหมีคุณภาพแลว  คณะฯยังไดมีการ

จัดใหมีขอมูลแหลงงานที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  รวมทั้งมีการแนะนําการเขาสูตลาดงานในโครงการปจฉิมนิเทศ (วศ.1.1-1) 
เปนประจําทุกป  นอกจากนี้ยังไดเปดโอกาสใหบริษัท/ หนวยงานที่มีความประสงคจะมารับสมัครนักศึกษามาทําการ
ประชาสัมพันธแนะนํานักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีรวม 11 สาขาวิชา บัณฑิตสวนใหญทํางานในอุตสาหกรรมประเภท
ตางๆทั่วประเทศ แตละปมหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจะดําเนินการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตควบคูกับความคิดเห็นตอ
หลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ เมื่อบัณฑิตกลับมาเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายน- ตุลาคมของ
ทุกป (วศ.1.1-2 และ วศ. 1.1-3)  ผลการสํารวจจึงเปนขอมูลเมื่อบัณฑิตจบออกไปแลวประมาณ 4-6  เดือนโดยเฉลี่ย  ในปการศึกษา 
2548  พบวา บัณฑิตรอยละ 85.14 ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ (วศ. 1.1-4) ซึ่งต่ํากวาขอมูลของปการศึกษา 2547 เล็กนอย 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะชวงเวลาของการสํารวจที่แตกตางกัน กลาวคือ ขอมูลของปการศึกษา 2547 สํารวจเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2547 
สวนขอมูลของปการศึกษา 2548 สํารวจในปลายเดือนกันยายน 2548  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2544 จะพบวา ตัวเลขของป
การศึกษา 2547-8 สูงกวาคอนขางมาก ซึ่งอาจจะเปนเพราะป 2544 เศรษฐกิจของประเทศยังคงไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในชวงป 2540-2542  โดยนักศึกษาสวนใหญ (89.4 %) ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
 -  ยังไมมีการเตรียมความพรอมของบัณฑิตกอนเขาสูตลาดงานที่เปนระบบ 

-  ยังไมมีฐานขอมูลตลาดงานที่เปนระบบ 
-  บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรยังมีจุดออนดานภาษาอังกฤษ 

2. จุดแข็ง 
 -  บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดงาน 
3. โอกาส 
 -  มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศทําใหวิศวกรยังเปนที่ตองการอยางตอเนื่อง 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
 -  ภาคใตมีโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางจํากัด  และการพัฒนาเปนไปอยางลาชา ทําใหโอกาสไดงานทําดอยกวาสถาบันอื่นๆ 
ในสวนกลาง 
-  สถานการณความไมสงบในจังหวัดภาคใตทําใหการพัฒนาดานอุตสาหกรรมดอยกวาภูมิภาคอื่นในประเทศ 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 -  จัดใหมีการเตรียมความพรอมสูตลาดงานอยางเปนระบบ 

-  จัดใหมีฐานขอมูลของตลาดงานสําหรับผูที่จบการศึกษาหรือจบการศึกษาแลว 
-  การจัดโครงการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ 
-  การพัฒนาสูการเปนผูประกอบการเพื่อประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 1.1-1  :  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
วศ. 1.1-2  :  รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และความพึงพอใจของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา 2546 
วศ. 1.1-3  :  รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และความพึงพอใจของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา 2547 
วศ. 1.1-4  : ขอมลูประกอบรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  และขอมูล

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป
การศึกษา 2547/ปการศึกษา 2548 

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
1.1-1        :  โปสเตอรและแหลงงาน 

                                 
1.1-2        :  กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะนําบริษัทที่มารับสมัครงาน 

                                                       
1.1-3        :  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.91 80.00 33.19 43.24 89.61 1-59 60-79 >80 3 1 1 5 0.42 
    *ขอมูลปการศึกษา 2544 และ 2547 ไมใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยตรง  ขอมูลของปการศึกษา 2548 ประมาณจากคําถามเกี่ยวกบัการนําความรู
ไปใชประโยชน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯไดมีการแนะนําแหลงงานที่เปนหนวยงานที่รับสมัครผูที่เกี่ยวของที่จบวิศวกรรมศาสตรโดยตรง เชน  การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ปตท.  และกระทรวงอุตสาหกรรมเปนตน  เพื่อใหนักศึกษาที่จบออกไปสามารถทํางานไดตรงกับสาขาที่
เรียน  และไดพยายามใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด  โดยการใหขอมูลกอนการเลือกสาขาวิชาฯ (วศ.1.2-1
และวศ.1.2-2)  และระหวางที่เรียนหากนักศึกษาไมมีความถนัดในสาขานั้นสามารถยายสาขา/ภาควิชาได (วศ.1.2-3)   

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 
89.61 (วศ. 1.2-4) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
 -  ยังไมมีการเตรียมความพรอมแกบัณฑิตกอนออกสูตลาดงานอยางเปนระบบ 

-  ไมมีขอมูลเกี่ยวกับความตองการ/ ไมตองการประกอบอาชีพตรงสาขา 
2. จุดแข็ง 
 -  บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมีความภูมิใจในวิชาชีพวิศวกร 
3. โอกาส 
 -  วิชาชีพวิศวกรเปนวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและมีเกียรติในสังคม 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 -  จัดใหมีระบบเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดงาน 

-  มีการสํารวจความตองการ/ ไมตองการประกอบอาชีพวิศวกร 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 1.2-1  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการเลือก และการจัดสรรสาขาวิชา
เรียน 

วศ. 1.2-2  : เอกสารประกอบการเลือกสาขาวิชา 
วศ. 1.2-3  : ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการยายสาขาวิชาภายในคณะของนักศึกษา 

พ.ศ. 2547  และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องรายวิชาสําหรับพิจารณาการยาย
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เขาสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 1.2-4  : ขอมูลประกอบรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  และขอมูลจํานวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.91 80.00 97.33 98.40 99.05 1-74 75-99 100 2 1 0 3 0.25 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
จากผลการสํารวจการหางานทําของบัณฑิต (วศ.1.1-3) พบวา ในจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว รอยละ 89.4 ทํางานใน

บริษัทเอกชน รอยละ 4.3 ทํางานในองคการรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และมีระดับเงินเดือนเฉลี่ย 16,131.4 บาท ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่สูงกวา
เกณฑ  มีบัณฑิตเพียง 0.95%  ที่มีระดับเงินเดือนอยูตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 

ดวยเหตุที่วิศวกรยังคงมีบทบาทที่สําคญัในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมท้ังงานดานวิศวกรรมเปนงานที่กอใหเกิด
มูลคาเพิ่มคอนขางมาก จึงมีผลใหระดับเงินเดือนของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรสวนใหญเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน   - 
2. จุดแข็ง 
 -  บัณฑิตของคณะฯ เปนที่ยอมรับในดานความสามารถทางวิชาการ และคุณสมบัติในดานคุณธรรม 
3. โอกาส 
 -  วิศวกรยังเปนที่ตองการของประเทศเนื่องจากประเทศมีนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
 -  มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรเพิ่มขึ้น และการแขงขันในการผลิตวิศวกรมีความเขมขนขึ้น 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 -  เสริมความสามารถในการแขงขันไดของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร ดวยการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จําเปน เชน ทักษะดานภาษา 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะหและการแกปญหา ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารอางอิง :   

วศ.1.1-2  :  รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และความพึงพอใจของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา 2546 

วศ.1.1-3  :  รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และความพึงพอใจของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา 2547 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.92 3.50 3.43 3.78 3.64 1-2.4 2.5-3.4 >3.5 3 1 1 5 0.42 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
นอกจาการพัฒนาดานวิชาการแกนักศึกษาตามหลักสูตรแลว คณะวิศวกรรมศาสตรยังสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่เปนกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยผานกลไกของภาควิชาตาง ๆ  เชน การจัดกิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม 
(วศ. 1.4-1) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (วศ.1.4-2)  การจัดโครงการ  In-House Practical Training (IHPT) (วศ.1.4-3)  
โครงการทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยมุงหวังจะใหบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ความรู 
ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสม  กับทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน  เพื่อตองการใหบัณฑิตเปนคนดี เปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน ประเทศจีน ญี่ปุน และเซอร
เบียแอนดมอนเตเนโกร ทําใหนักศึกษาจํานวนหนึ่งมีโอกาสสัมผัสกับสังคมตางประเทศ และพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับชาว
ตางประเทศ 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (วศ.1.4-4 และ วศ.1.4-5)  พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมาก (ระดับคะแนน 3.64 จาก 5)  โดยมีจุดเดนในดานความซื่อสัตยสุจริต และการใหความรวมมือกับผูรวมงาน  
และมีระดับความพึงพอใจต่ํา(เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ )ในดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ (3.05) ความสามารถในการบริหารจัดการ 
(3.22)  ผูใชบัณฑิตใหความเห็นวา ควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานการบริหารจัดการ 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ในภาพรวม บัณฑิตยังมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานการจัดการ และดานการสื่อสารคอนขางนอย 
2. จุดแข็ง 

-  บัณฑิตไดรับการยอมรับในดานความเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  บัณฑิตไดรับการยอมรับในดานความสามารถดานวิชาการ 

3. โอกาส 
-  มหาวิทยาลัยต้ังอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ประกอบกับคณะฯ มีกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน การ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา การประชุมวิชาการ ทําใหมีเวทีสําหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศได 
-  นักศึกษาสวนหนึ่งมีโอกาสเขารวมในโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาตางประเทศ ทําใหมีโลกทัศนที่กวางขวางขึ้น และมี

การพัฒนาดานทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
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4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  มหาวิทยาลัยต้ังอยูในภูมิภาคที่หางไกลจากศูนยกลางของกิจกรรมตาง ๆ ของประเทศ ทําใหบัณฑิตสูญเสียโอกาสในการ

เรียนรูจากการเขาชมนิทรรศการตาง ๆ 
-  มหาวิทยาลัยไมไดอยูในศูนยกลางของอุตสาหกรรม ทําใหโอกาสการเขาชมอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ มีนอย 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ 
-  จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานการบริหารจัดการ การวิเคราะหและการแกปญหา 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 1.4-1  :  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม (ของภาควิชาตาง ๆ ) 
วศ. 1.4-2  :  โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  รุนที่ 4 
วศ. 1.4-3  :  โครงการ IHPT 
วศ. 1.4-4  :  ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545 
วศ. 1.4-5  :  ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546 

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
1.4-1 :  กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 

                    
1.4-2 :  ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปท่ี
ผานมา (คน) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 

สมศ.
ประเมิน     

เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 
ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม 

คะแนน
ถวง นน. 

2.92 20.00 N/A 48.00 64.00 0 1 >2 3 1 1 5 0.42 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯมีศิษยเกาจํานวนหนึ่งที่จบไปแลว ทํางานประสบความสําเร็จและสวนหนึ่งไดทําประโยชนตอสังคม  และชุมชน  

ในระดับชาติ  ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และรางวัลทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ เชน  การไดรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ
ระดับชาติและการออกแบบระบบ เปนตน 

สําหรับในสวนของนักศึกษา  คณะฯไดสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ทั้ง
ในรูปแบบของงบประมาณในการดําเนินการ  งบประมาณในการนําเสนอ  การใหคําปรึกษาแนะนําที่ใกลชิดของอาจารยที่ปรึกษา 
และการใหทุนการศึกษาแกผูที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ (วศ.1.5-1)  ในปการศึกษา 2548 มีนักศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในระดับชาติ  จํานวน 64 ราย  เพิ่มขึ้นจากป
การศึกษา 2547  ประมาณ รอยละ 33.33 สวนใหญเปนนักศึกษา (วศ. 0.0-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในระดับประเทศทําไดไมบอยนักเพราะสวนใหญจะจัดที่กรุงเทพ ระยะทางไกล เสียเวลากับการ
เดินทางมาก คาใชจายสูง และนักศึกษาเสียเวลาเขารวมนานๆ มีปญหาดานการติดตามเนื้อหาวิชาอื่นๆ ดวย 

-  ระบบการติดตาม/ ฐานขอมูลของศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยังไมเปนระบบ ทําใหขอมูลไมครบถวนและสมบูรณ 
2. จุดแข็ง 

-  มีบุคลากรสนับสนุน และอาจารยผูเช่ียวชาญจํานวนมาก เครื่องมืออุปกรณคอนขางพรอมและสามารถศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
นักศึกษา ผูเช่ียวชาญจากหนวยงานอื่นๆ ภายในสถาบันไดสะดวกในเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ทางสมาคมศิษยเกาคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีการรวมตัวกันดีและมีเปาหมายที่จะรวมกันสงเสริมรุนนองๆ ในทุกๆ ดานเพื่อใหแขงขันกับสถาบันอื่นๆ ได 
3. โอกาส 

-  เนื่องจากสถานที่ต้ัง และ การเปนสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับเปนอันดับตนๆ ในภูมิภาคจึงเปนจุด
รวมและผูนําในการสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานออกสูสังคมไดสูง 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  อุปสรรคหลักของการสรางผลงานและชื่อเสียงคือการตองทุมเทเวลากับการเรียน การสอบ อาจทําใหการรวมกลุมทํากิจกรรม
อื่นๆ มีเวลาที่จํากัด 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  กําหนดนโยบายของคณะฯ ที่กระตุนสงเสริมผูมีความสามารถใหเขารวมกิจกรรมและเขารวมโครงการประกวดแขงขันใน
ระดับตางๆ มากยิ่งขึ้น และพิจารณาใหทุนการศึกษาแกผูที่สรางชื่อเสียง และปจจัยภายนอกอื่นๆ อยางเปนระบบ  

-  การจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาจบออกไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของสังคม  
-  จากระบบการติดตามผลงานศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูรับผิดชอบทั้งในระดับคณะฯและภาควิชาฯ 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 1.5-1  :  ระเบียบและประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา

คณะฯ ประเภทตางๆ 
(http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itmid=247)   

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
1.5-1 :  ศิษยเการับรางวัล 

 
1.5-2 :  กิจกรรมการเขารวมและการรับรางวัลของนักศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ     

3 ปท่ีผานมา (ชิ้นงาน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.92 20.00 N/A 18.00 26.00 1-5 6-8 >9 3 1 1 5 0.42 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2546-2548 นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรจากสาขาวิชาตาง ๆ ไดสงผลงานทางวิชาการเขารวมการ

แขงขันในเวทีตาง ๆ ที่จัดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศภายใตการสนับสนุนของคณะฯ เชน การแขงขันสิ่งประดิษฐที่จัดโดย
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  สภาวิจัยแหงชาติ สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต  SIPA และบริษัทตาง ๆ 
(วศ. 0.0-1) โดยในระยะ 3 ปที่ผานมาไดสงผลงานเขารวมแขงขันและไดรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล   ผลงานการแขงขันสวน
ใหญเปนสิ่งประดิษฐทางดานอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมคอมพิวเตอร  ผลงานที่เดน ประกอบดวย 

1.    ระบบควบคุมรถไฟจําลองแบบดิจิตอล 
2.    โปรแกรมชวยคนพิการ  ระดับนิสิต 
3.    โครงการชุดเดสกทอปปรับปรุงสําหรบัลีนุกซ  มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหง 

ประเทศไทย 
4.    โครงการแปลงอักษรเบรลล 
5.     การแขงขันตอ PLC วงจรควบคุมระบบเมคาทรอนิกส   
สําหรับวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 1 รางวัล  คือ  บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ “The Third Thailand 

Materials Science and Technology Conference” เขารอบ 1 ใน 3 ของ Thainox Metallurgy Award 2004 ประเภทโปสเตอร  สวน
ระดับนานาชาติยังไมมี ซึ่งถือเปนจุดออนของคณะฯ ตองดําเนินการพัฒนาตอไป 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
 -  นักศึกษาบัณฑิตศึกษายังขาดความชํานาญในการเขียนบทความทางวิชาการ จึงทําใหขาดความมั่นใจในการเสนอผลงานลง
ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

-  นักศึกษายังมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการเขียนผลงานลงตีพิมพใน proceedings หรือ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2. จุดแข็ง 
 -  หลักสูตรมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ และมีความพรอมที่จะใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในการเขียนผลงานวิชาการ 
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3. โอกาส 
 -  คณะฯ กําหนดจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ ตลอดจนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงวิจารณ จาก
นักวิชาการที่หลากหลาย เปนการเสริมสรางความรูและประสบการณตรงแกนักศึกษา 

-  ทุกสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะฯ มีการจัดประชุมทางวิชาการเครือขายประจําป เปนประจําทุกป รวมทั้งปจจุบันมีการประชุม
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และมีวารสารที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา เชน วารสารสงขลานครินทร  ซึ่งจะเปน
เวทสีําหรับรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาไดเปนอยางดี 

-  มีเวทีการแขงขันคอนขางหลากหลายทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
 -  เวทีการแขงขันในระดับประเทศสวนใหญรวมศูนยในเมืองหลวง ทําใหคณะฯ ตองรับภาระคาใชจายคอนขางสูง 

-  ขาดความสะดวกในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณเนื่องจากอยูไกลจากเมืองหลวง และเศรษฐกิจของไทยยังมีลักษณะ
รวมศูนยที่เมืองหลวง 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 -  จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได หรือขอรับการสนับสนุนอยางเปนระบบ 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 

1.6-1 :  กิจกรรมและรางวัลที่ไดรับภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

17.50 65.00 37.50 133.33 74.36 1-39 40-59 >60 3 1 1 5 2.50 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร  คณะวิศวกรรมศาสตรมี
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ (วศ.1.7-1) โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธาน กรรมการบัณฑิตศึกษาของ
คณะมีหนาที่กําหนดนโยบายดานบัณฑิตศึกษากํากับดูแลการบริหารและวิชาการบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและใหบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะโดยมีการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเปนประจําทกุเดือน (วศ.1.7-2) และมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรของแตละสาขาวิชา (วศ.1.7-3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแตละสาขามีหนาที่กํากับดูแลการเรียน การ
สอนและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแตละสาขาวิชามีโอกาสไดพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนความรูความสามารถในกลุมวิชาการที่หลากหลาย 
ทั้งในรูปแบบของการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และการนําเสนอในที่ประชุมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทุก
หลักสูตรไดกําหนดใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเปนเงื่อนไขสําหรับการจบการศึกษาของนักศึกษา โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสการเผยแพรผลงานของนักศึกษาในหลายแนวทางไดแก (1) สนับสนุน
การเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน และตางประเทศโดยไดกําหนดเกณฑการ
พิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดนิทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ ตางประเทศ (วศ.1.7-4) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ (วศ.1.7-5)ไวอยางชัดเจน (2) การสรางเวทีวิชาการใหกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร เปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2548 เปนการจัดประชุม
วิชาการตอเนื่องเปนปที่ 4 ใชช่ือวา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 4 (PEC-4) (วศ.
1.7-6) และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติรวมกับ University of  Novi Sad โดยสลับกันเปนเจาภาพทุก 2 ป โดยในปการศึกษา 
2548 เปนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเปนครั้งที่ 2 โดยมี University of Novi Sad ประเทศเซอรเบียรแอนมอนเตนิโกร เปน
เจาภาพ ใชช่ือวา International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2005) (วศ.1.7-7) และ (3) คณะ
วิศวกรรมศาสตรมีรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพตามประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร  (วศ.1.7-8)  ซึ่งใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและจูงใจ  จากการที่การตีพิมพเปน
เงื่อนไขของการจบการศึกษาและโดยระบบสนับสนุนที่พรอมทั้งคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษาและความพรอมเรื่องงบประมาณที่
สนับสนุนในการเผยแพรผลงานของนักศึกษาทําใหคณะมีผลงานดําเนินการตามตัวบงช้ีในเกณฑดีและสูงกวาเมื่อป 2544 มาก 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
 -  นักศึกษาบัณฑิตศึกษายังขาดความชํานาญในการเขียนบทความทางวิชาการ  จึงทําใหขาดความมั่นใจในการเสนอผลงานลง
ตีพิมพในวารสารวิชาการ 
     -  นักศึกษายังมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการเขียนผลงานลงตีพิมพใน proceedings หรือ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
     -  ภาระงานหนาที่ของ อ. ที่ปรึกษามาก ทําใหไมสามารถดูแลนักศึกษาไดดีพอ 
2. จุดแข็ง 
     -  หลักสูตรมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ และมีความพรอมที่จะใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในการเขียนผลงานวิชาการ 
     -  คณะฯและหลักสูตร มีการประกันคุณภาพบัณฑิตดวยการกําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ตองนําเสนอผลงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
     -  คณะฯกําหนดจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับวิทยานิพนธ ตลอดจนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงวิจารณ จาก
นักวิชาการที่หลากหลาย เปนการเสริมสรางความรูและประสบการณตรงแกนักศึกษา 
     -  คณะมีทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
     -  มีความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศมากขึ้น การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา ทําใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนผลงานและสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
3. โอกาส 

-  ทุกสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะฯ มีการจัดประชุมทางวิชาการเครือขายประจําป เปนประจําทุกป รวมทั้งปจจุบันมีการประชุม
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และมีวารสารที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา เชน วารสารสงขลานครินทร  ซึ่งจะเปน
เวทีสําหรับรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาไดเปนอยางดี 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  นักศึกษาบางคนมีภาระงานประจําไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดเต็มเวลา ทําใหขาดความตอเนื่อง เปนผลใหโอกาสในการ
เผยแพรผลงานวิจัยนอยลง 

-  นักศึกษาใหเวลาในการทํางานวิจัยไมเต็มที่ ทําใหผลงานไมเปนไปตามแผน จึงขาดความพรอมไมสามารถสรุปรวบรวม
ผลงานที่มากเพียงพอสําหรับการนําลงตีพิมพเผยแพรในโอกาสที่เหมาะสม 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  เพิ่มทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการใหแกนักศึกษามากขึ้น เชน การอบรมพิเศษ จัดหาที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิมาให
คําปรึกษา แนะนํา เปนตน 

-  จัดหาเอกสารแนะนําการเขียนผลงานวิชาการ เชน ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิชาการ  และมอบไวที่สาขาวิชาเพ่ือเผยแพรให
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดใชประโยชนอยางทั่วถึง 

-  สนับสนุนใหมีอาจารยชาวตางประเทศ เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ ในการพูด อาน เขียน ซึ่งจะ
นําไปสูการกลาแสดงออก และผลสัมฤทธิ์ในการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร/ที่ประชุมนานาชาติตอไป 

-  ใหอาจารยที่ปรึกษาจัดช่ัวโมงใหคาํปรึกษาแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยใชชองทางของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
-  ประชาสัมพันธการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใหแพรหลายยิ่งขึ้น 
-  ประกาศ /แสดงขอมูลการเผยแพรผลงานของนักศึกษาบนเว็บคณะฯ เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรน 
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แนวปฏิบัติ/ ระบบเปนแบบอยางดานคุณภาพบัณฑิต : 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 1.7-1  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 105/2548,  020/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

วศ. 1.7-2  :  ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดการประชุม
ตลอดปการศึกษา 2548 

วศ. 1.7-3  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 089/2548  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
วศ. 1.7-4  : เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป  

นําเสนอผลงานทางวิชาการ   ณ  ตางประเทศ 
วศ. 1.7-5  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ  
วศ. 1.7-6  :  โครงการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ครั้งที่ 4 ประจําป 2548 
วศ. 1.7-7  :  รายช่ือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Engineering and 

Environment (ICEE 2005) 
วศ. 1.7-8  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

3.50 50.00* 30.06 82.35 118.03 1-19 20-29 >30 3 1 1 5 0.50 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีระบบสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและหรือการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนระบบ คือมีประกาศทุนสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆของคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.2.1-1 ถึง 
2.1-7) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือที่
ประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศได คณะวิศวกรรมศาสตรมีประกาศเรื่องแนวทางการสนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน
วิชาการในตางประเทศ โดยคณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนจากเงินรายไดในสวนของคณะไมเกิน 40,000 บาท/ คน/ ป (วศ.2.1-9) 
สวนการนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนโดยไมจํากัดวงเงิน นอกจากสนับสนุนในสวน
ของบุคลากรแลว คณะวิศวกรรมศาสตรยังสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ทั้งใน และตางประเทศ โดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ (วศ.1.7-4) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง การ
สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ (วศ.1.7-5) ไวอยางชัดเจน นอกจากการ
สนับเรื่องของทุนวิจัยและสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแลว คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการกระตุน 
สรางแรงจูงใจ และมีกลยุทธใหมีการตีพิมพผลงานวิชาการในหลาย ๆ วิธี ไดแก การเชิญวิทยากรมาใหความรูในการเขียนบทความ
ทางวิชาการ การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร เปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2548 เปนการจัดประชุมวิชาการ
ตอเนื่องเปนปที่ 4 ใชช่ือวา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 4 (PEC-4)   และจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติรวมกับ University of  Novi Sad โดยสลับกันเปนเจาภาพทุก 2 ป โดยในปการศึกษา 2548 เปนการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติเปนครั้งที่ 2 โดยมี University of Novi Sad ประเทศเซอรเบียรแอนมอนเตนิโกร เปนเจาภาพ ใชช่ือวา International 
Conference on Engineering and Environment (ICEE 2005)  คณะวิศวกรรมศาสตรสรางแรงจูงใจใหมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
โดยมีประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการซึ่งใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและจูงใจ 
(วศ.1.7-8) รวมท้ังสนับสนุนใหมีการเขียนผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนคาใชจายในการตรวจแกภาษาอังกฤษ
ตามประกาศการสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารนานาชาติ (วศ.2.1-8)  การ
สนับสนุนทุนสําหรับการจัดตั้งทีมวิจัยตามประกาศทุนพัฒนาทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ. 2.1-1) เพื่อใหนักวิจัยรวมกลุมกันทํา
วิจัยและกําหนดใหผลงานทางวิชาการเปน KPI ของทีมวิจัยตาง ๆ ก็เปนอีกกลไกหนึ่งที่ชวยเพิ่มผลงานวิชาการของคณะอยางชัดเจน 
นอกจากนี้แลวการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทตาง ๆ ทั้งทุนคาเลาเรียน ทุนผูชวยสอน ทุนผูชวย
วิจัย ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (วศ. 2.1-10 ถึง 2.1-14) ) เปนกลไกที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพเขามา
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เปนผูชวยวิจัยสงผลใหมีตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งดวย 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชน จํานวน  

177 ช้ิน(วศ.0.0-1)  โดยงานวิจัยเดน ประกอบดวย 
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานไบโอดีเซลเพื่อการแขงขันได  (รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร) 
2. โครงการจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ (รศ.ดร.สัณหชัย  

กลิ่นพิกุล) 
3. การทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซลใน

เครื่องยนตสมัยใหมสําหรับพาหนะ (รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร) 
4. การตากแหงยางแผนดิบที่เหมาะสมกอนการรมควันโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล) 
5. Development  of  a  Novel  Semi-solid  Metal  Processing  in  Die  Casting (ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ) 
6. การอบแหงไมยางดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข) 
7. วงจรกรองแบบเวลาตอเนื่องสําหรับระบบสื่อสารแบบไรสายโดยใชรูปแบบของทรานคอนดัคเตอร (แบบปอนกลับ

กระแส) – ตัวเก็บประจุ  (ผศ.ดร.ภาณุมาส  คําสัตย) 
8. Research  and  Development  of   Layer  2  Protocol  Stack  of  3G  System (รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ) 
9. การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงโดยถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนและเพื่อพัฒนา

หลักสูตรเทคโนโลยีเมมเบรน  (ผศ.ดร.พรทิพย  ศรีแดง) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ขาดบุคลากรมาเปนผูชวยวิจัย (ไมมีตําแหนงนักวิจัยเต็มเวลา) 
-  การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติยังมีนอยอยู 
-  ผลงานตีพิมพยังเกิดจากบุคลากรบางกลุมเทานั้นยังไมกระจายตัวไปยังบุคลากรทั่วทั้งองคกร 
-  อาจารยมีภาระงานสอนและภาระอื่นๆ เชน งานสอน บริการวิชาการ และบริหารมาก จึงทําใหมีเวลาในการทําวิจัยและเขียน

ผลงานทางวิชาการนอย 
-  นักศึกษาผูชวยวิจัยไมมีทักษะในการเขียนบทความ (paper) 

2. จุดแข็ง 
 -  มีทีมวิจัยและสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวนมากทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 -  มีเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่จูงใจ 
 -  มีแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 -  คณะจัดประชุมวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ (PEC และ PSU UNS)  
 -  บุคลากรมีความรูความสามารถ มีอาจารยจบปริญญาเอกมากขึ้น 
 -  มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 

3. โอกาส 
-  วิกฤตพลังงานทําใหมีชองทางสําหรับงานวิจัยเฉพาะทางดานพลังงานทดแทน 
-  มีทุนทําวิจัยมาก 
-  ทําเลที่ต้ังของคณะอยูใกลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย จึงมีโอกาสที่จะมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

เหลานี้ 
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4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  คุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ที่เขาศึกษาตอในสาขาตาง ๆ ยังไมสูงมากนัก 
-  ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนนอยเนื่องจากปญหาชายแดนภาคใต 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  จัดหานักวิจัยเต็มเวลาในระดับคณะหรือภาควิชาเพื่อรองรับงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 
-  สรางความรวมมือกับนักวิจัยในสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อทําวิจัยรวมและผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

รวมกัน 
-  จัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรในลักษณะที่เปน Regional โดยเชิญประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียเขารวม 
-  สรางความเขมแขงของบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  : รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 1.7-4  : เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป  

นําเสนอผลงานทางวิชาการ   ณ  ตางประเทศ 
วศ. 1.7-5  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทาง

ไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ  
วศ. 1.7-8  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
วศ. 2.1-1  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนพัฒนาทีมวิจัย   คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2549 
วศ. 2.1-2  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนอุดหนุนวิจัย  ประเภทพัฒนานักวิจัย  ประจําป 

2549 
วศ. 2.1-3  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนอุดหนุนวิจัย  ประเภททั่วไป  ประจําป 2549 
วศ. 2.1-4  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 

พ.ศ. 2549 
วศ. 2.1-5  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนอุดหนุนวิจัย  โครงการวิจัยรวมคณะ

วิศวกรรมศาสตร และภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน  ประจําป 2549 
วศ. 2.1-6  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  เกณฑการจัดสรรเงินทุนของสถานวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร  ประจําป 2549 
วศ. 2.1-7  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจําป 2549  
วศ. 2.1-8  : ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ 
วศ. 2.1-9  : เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.1-10 : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2549  
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วศ.2.1-11 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
พ.ศ. 2549 

วศ.2.1-12 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป
การศึกษา 2549 

วศ.2.1-13 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกนกุฏิ  
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2549 

วศ.2.1-14 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกนกุฏิ 
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549  

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
2.1-1 :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานไบโอดีเซล 

            
2.1-2 :  การตากแหงยางแผนดิบที่เหมาะสมกอนการรมควันโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

 
 

2.1-3 :  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 4 

             
2.1-4 :  การประชุม ICEE 2005 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

3.50 30,000.00 7,835.91 76,094.16 71,389.33 1-
19,999 

20,000-
29,999 

>30,000 3 1 1 5 0.50 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายเปนคณะที่เนนวิจัย โดยกําหนดพันธกิจดานวิจัยเปนพันธกิจหลักและผูบริหารไดช้ีแจง

พันธกิจและนโยบายดานวิจัยแกคณาจารยและบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมคณาจารยหรือบุคลากรของคณะเพื่อใหคณาจารยและ
บุคลากร ไดตระหนักอยูตลอดเวลา คณะวิศวกรรมศาสตรมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ (วศ.2.2-1) มีหนาที่กําหนดนโยบายและ
กํากับดูแลการบริหารงานวิจัยของคณะใหเปนไปตามนโยบายและบรรลุเปาหมายของคณะโดยมีการประชุมคณะกรรมการวิจัยทุก
เดือน (วศ. 2.2-2) คณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนการใชงบประมาณจากกองทุนวิจัยของคณะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ที่
สนับสนุนตอการทํางานวิจัยในคณะอยางชัดเจนดังปรากฏในเอกสารประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย (วศ. 2.2-3) 
กิจกรรมที่สนับสนุนประกอบดวยการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตาง ๆ ไดแก ทุนพัฒนาทีมวิจัย  ทุนพัฒนานักวิจัย  ทุนวิจัยประเภท
ทั่วไป ทุนประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน ทุนประเภทโครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและ
ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน ทุนสนับสนุนสถานวิจัย (วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-7 ) และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เอื้อหรือสงเสริมให
บุคลากรทําวิจัย เชน สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ สนับสนุนผูชวยวิจัยผานทางบัณฑิตศึกษา โดยการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ประเภทตางๆดังรายละเอียดและเอกสารอางอิงในตัวบงชี้ที่  2.1 (วศ.2.1-10 ถึง 2.1-14) สนับสนุนการเดินทางไปรวมประชุมวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ (วศ. 2.1-9,วศ.1.7-4 และ วศ.1.7-5) สนับสนุนครุภัณฑวิจัยกลาง และการวิจัยในลักษณะอื่น ๆ (เชน วิจัย
เรงดวนตามยุทธศาสตร การวิจัยรวม เปนตน)  การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่สนับสนุนการดําเนินการวิจัยแบบครบ
วงจร และการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทพัฒนาทีมวิจัยเพื่อใหนักวิจัยรวมกลุมกันทําวิจัยในทิศทางเดียวกันโดยมีคณะกรรมการวิจัย
ของคณะเปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินการของทีมวิจัย และกําหนดใหจํานวนขอเสนอโครงการและจํานวนทุนวิจัยเปนดัชนีช้ี
วัดผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของทีมวิจัย สงผลใหคณะมีทุนวิจัยจากทั้งแหลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มขึ้น และมีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันอยูในระดับสูงกวาเกณฑมาก 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  คณะฯใหการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  จํานวน  10,708,398.84 บาท  
ลดลงจากปการศึกษา 2547 เล็กนอย  แตเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2544  ในอัตราที่สูง (วศ.0.0-1) 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

*สถานการณภายใน (จุดออน จุดแข็ง) และสถานการณภายนอกโดยรวม (โอกาส และอุปสรรค)  มีลักษณะเหมือนกับตัว
บงช้ีที่ 2.1  อยางไรก็ตามมีสถานการณที่ตางออกไปบาง  ดังนี้ 
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1. จุดออน 
-  ขาดสถานที่ทําวิจัยและครุภัณฑวิจัย  ทําใหอาจารยบางคนไมอยากทํา 
-  ขาดผูชวยวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหนักวิจัยไมกลาขอทุน 
-  คณาจารยมีภาระหลายดาน  ทั้งการสอน บริหาร และบริการวิชาการ 

2. จุดแข็ง 
-  มีแหลงทุนภายในคณะฯ  ที่หลากหลาย 
-  อาจารยมีความรูความสามารถและจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกกลับมามากขึ้น 
-  มีทีมวิจัยจํานวนมาก 
-  มีสถานวิจัยเฉพาะทาง คือ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ในคณะ 
-  มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 

3. โอกาส 
-  มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ไดโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม) 
-  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการวิจัยอยางตอเนื่อง  
-  มีแหลงทุนวิจัยภายในสถาบันที่หลากหลาย 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  การสรางและเชื่อมตอ (connection) กับอุตสาหกรรมทําไดยากตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวจึงจะสามารถทําได 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  สนับสนุนหรือสรางนักวิจัยเต็มเวลา (full time) ประเภทตางๆ เชน Research associate และ Research professor 
-  สรางเมธีวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร  
-  สรางความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ  
-  สรางสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตรเพิ่มขึ้น 
-  สรางความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับงานวิจัย 

เอกสารอางอิง : 
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 1.7-4  : เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป  

นําเสนอผลงานทางวิชาการ   ณ  ตางประเทศ 
วศ.1.7-5  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทาง

ไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ  
วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-14  :   ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.1 
วศ. 2.2-1  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 095/2547 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 2.2-2  :  ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดการประชุมกรรมการวิจัย

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดปการศึกษา 2548 
วศ. 2.2-3  :  ประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

3.50 200,000.00 49,882.19 279,467.90 266,099.83 1-
34,999 

35,000-
49,990 

>50,000 3 1 1 5 0.50 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การสนับสนุนของคณะฯทั้งในทิศทาง นโยบาย และแผน  ดําเนินการเหมือนกับมาตรฐานตัวบงช้ีที่ 2.2  ซึ่งการดําเนินการ

เหลานี้เพื่อพัฒนาคณาจารยของคณะใหมีความเขมแข็งในการทําวิจัยและสามารถขอทุนจากภายนอกได  นอกจากนี้ คณะฯยังไดให
การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทพัฒนาทีมวิจัยเพื่อใหนักวิจัยรวมกลุมกันทําวิจัยในทิศทางเดียวกันโดยมีคณะกรรมการวิจัยของคณะ
เปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินการของทีมวิจัย และกําหนดใหจํานวนขอเสนอโครงการและจํานวนทุนวิจัยเปนดัชนีช้ีวัดผล
สัมฤทธิ์ที่สําคัญของทีมวิจัย สงผลใหนักวิจัยในทีมวิจัยนั้น ๆ ตองหาทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันทําใหมีเงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายนอกสถาบันอยูในระดับสูงกวาเกณฑมาก ขณะเดียวกันคณะมีหนวยวิจัยที่เขมแข็งมีการใหขอมูลแหลงทุนตาง ๆ ที่เขามายังคณะ
ไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง ทั้งโดยระบบ e-mail (วศ.2.3-1) นอกจากนี้ก็จะมีการจัดประชุมประธานทีมวิจัย (วศ.2.3-2) และ
คณาจารย (วศ.2.3-3)เพื่อใหขอมูลแหลงทุนวิจัยจากภายนอกแกนักวิจัยของคณะอยางสม่ําเสมอ 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  คณะฯไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  จํานวน  39,914,974.09  บาท  
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2544 รอยละ 683.92 (วศ. 0.0-1) 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

*สถานการณโดยรวมทั้งที่เปนสถานการณภายใน (จุดออน จุดแข็ง) และสถานการณภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
สวนใหญเปนไปในลักษณะเดียวกันกับการไดรับการสนับสนุนภายในสถาบัน  ยกเวน การมีแหลงทุนภายนอกที่เปนโอกาสที่สําคัญ
ของนักวิจัย* 
1. จุดออน 

-  เหมือนตัวบงช้ีที่  2.2 
2. จุดแข็ง 

-  เหมือนตัวบงช้ีที่  2.2 
3. โอกาส 

-  วิกฤตพลังงานทําใหมีทุนวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังงานจํานวนมาก 
-  มีแหลงทุนจากภายนอกที่หลากหลาย 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  เหมือนตัวบงช้ีที่  2.2 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  สรางความเขมแขงของบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับงานวิจัย 
-  เหมือนตัวบงช้ีที่  2.2 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  : รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 2.3-1  : เอกสารแจงแหลงทุนผานทาง e-mail 
วศ. 2.3-2  : เอกสารเชิญประชุมทีมวิจัยเพื่อหารือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการดานวิจัยกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอก  
วศ. 2.3-3  : เอกสารเชิญคณาจารยฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑการใหทุนและการเตรียมตัวเพื่อขอรับทุนโครงการปริญญาเอก       

กาญจนภิเษก (คปก.) 
ภาพกิจกรรมดําเนินการ  : 

2.3-1 :  การประชุมทีมวิจัย 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

3.50 25.00 19.66 40.67 40.67 1-34 35-49 >50 2 1 1 4 0.40 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายเปนคณะที่เนนวิจัย โดยกําหนดพันธกิจดานวิจัยเปนพันธกิจหลักและผูบริหารได

ช้ีแจงพันธกิจ และนโยบายดานวิจัยแกคณาจารยและบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมคณาจารยหรือบุคลากรของคณะเพื่อใหคณาจารย
และบุคลากรของคณะไดตระหนักอยูตลอดเวลา คณะวิศวกรรมศาสตรมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ (วศ. 2.2-1) มีหนาที่กําหนด
นโยบาย และกํากับดูแลการบริหารงานวิจัยของคณะใหเปนไปตามนโยบายและบรรลุเปาหมายของคณะ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการวิจัยทุกเดือน(วศ.2.2-2) คณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนการใชงบประมาณจากกองทุนวิจัยของคณะเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมดานตาง ๆ ที่สนับสนุนตอการทํางานวิจัยในคณะอยางชัดเจนดังปรากฏในเอกสารประมาณการรายรับ และรายจายจาก
กองทุนวิจัย (วศ. 2.2-3) คณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งทีมวิจัย จัดตั้งสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร และ 
สนับสนุนทุนวิจัยประเภทตาง ๆ (วศ.2.1-1 ถึง 2.1-7)  การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ (วศ. 2.1-8 ถึง 
2.1-9) รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยขั้นตน และการสนับสนุนการสรางเครือขายโดยการเยี่ยมชมโรงงานหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ 
ผานการสนับสนุนทุนพัฒนาทีมวิจัยและสถานวิจัย ทําใหคณาจารยของคณะตื่นตัวในการทําวิจัยสงผลใหนักวิจัยทั้งเกาและใหมใน
ทีมวิจัยนั้น ๆ ตองหาทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกสถาบันทําใหจํานวนของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบัน
เพิ่มขึ้นกวาในป 2544 และสูงกวาเปาหมายที่วางไว  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  จํานวน 61  
คน  คิดเปนรอยละ  40.67  ของอาจารยประจําทั้งหมด (วศ. 0.0-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

*สถานการณโดยรวมเหมือนกับการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
โดยมีสวนที่เพิ่มเติม  ดังนี้* 
1. จุดออน 

-  ขาดผูชวยวิจัย 
-  การกระจายภาระงานของกลุมอาจารยที่เนนการสอน การวิจัย และอาจารยทั่วไปยังไมเหมาะสม 
-  อาจารยที่เพิ่งกลับมาใหมตองทํางานบริหารทําใหโอกาสในการเริ่มงานวิจัยตองลาชาออกไป 

2. จุดแข็ง 
-  มีอาจารยที่เพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาเพิ่ม อาจารยเหลานี้พรอมที่จะทําวิจัย 
-  มีทุนวิจัยภายในสถาบันที่หลากหลาย 
-  มีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย 



            “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
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-  มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 
-  มีทีมวิจัย อาจารยที่กลับมาใหม ๆ สามารถเขาสังกัดทีมวิจัยที่สนใจและเริ่มงานวิจัยไดเร็วขึ้น  

3. โอกาส 
-  มีแหลงทุนวิจัยภายนอกที่หลากหลาย 
-  อาจารยที่เพิ่งกลับจากศึกษาตอยังมีการติดตอและเชื่อมโยง (connection) กับอาจารยที่ปรึกษาในตางประเทศ  

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  การสรางการเชื่อมโยง (connection) กับอุตสาหกรรมทําไดยากตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวจึงจะสามารถทําได 
-  มาตรการการจํากัดอัตรากําลังทําใหไมมีโอกาสขออัตรากําลังของบุคลากรที่ชวยงานวิจัย เชน  นักวิจัยเต็มเวลาได 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  สรางเมธีวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนพี่เลี้ยงแกอาจารยที่เพิ่งกลับมาใหม ใหสามารถขอทุนวิจัยไดภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม 
-  เพิ่มทีมวิจัยและสถานวิจัยของคณะ  
-  สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมใหมากขึ้น  
-  สรางความเขมแขงของบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับงานวิจัย 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-9  :  ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.1 
วศ. 2.2-1 ถึง 2.2-3  :  ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.2 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.5  รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

3.50 25.00 11.97 32.00 38.00 1-24 25-39 >40 2 1 1 4 0.40 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การดําเนินการสนับสนุน ทิศทาง นโยบายและแผนการดําเนินการเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับการสนับสนุนงานวิจัย

โครงการอยางตอเนื่อง  ทําใหคณาจารยของคณะตื่นตัวในการทําวิจัยสงผลใหนักวิจัยทั้งเกาและใหมในทีมวิจัยนั้นๆมีความ
กระตือรือรนที่จะหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันทําใหจํานวนของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบัน
เพิ่มขึ้นกวาในป 2544 และสูงกวาเปาหมายที่วางไว  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก  จํานวน  48  คน  
คิดเปนรอยละ 38.00 ของอาจารยประจําทั้งหมด (วศ.0.0-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

*สถานการณที่มีผลตอการดําเนินงานโดยเหมือนกับตัวบงช้ีที่ 2.4  แตอาจมีบางประเด็นที่แตกตางออกไปบาง* 
1. จุดออน 

-  ขาดผูชวยวิจัยและบุคลากรในการทําวิจัย 
-  อาจารยที่เพิ่งกลับมาใหตองทํางานบริหารทําใหโอกาสเริ่มงานวิจัยตองลาชาออกไป 
-  การกระจายภาระงานของกลุมอาจารยที่เนนการสอน การวิจัยและอาจารยทั่วไปยังไมเหมาะสม 
-  ขาดสถานที่ทําวิจัยและครุภัณฑวิจัย 
-  นักวิจัยมีภาระหลายดาน ทั้งการสอน บริหาร และบริการวิชาการ  ทําใหอาจารยบางกลุมไมทําวิจัย 

2. จุดแข็ง 
-  อาจารยมีความรูความสามารถและและมีอาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกกลับมามากขึ้น 
-  มีทีมวิจัยจํานวนมาก 
-  มีสถานวิจัยในคณะ 
-  มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 

3. โอกาส 
-  วิกฤตพลังงานทําใหมีทุนวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังงานจํานวนมาก 
-  มีแหลงทุนจากภายนอกที่หลากหลาย 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  การสรางและเชื่อมโยง (connection) กับอุตสาหกรรมทําไดยากตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวจึงจะสามารถทําได 
-  มาตรการการจํากัดอัตรากําลังทําใหไมมีโอกาสขออัตรากําลังของบุคลากรที่ชวยงานวิจัย เชน  นักวิจัยเต็มเวลาได 

 



            “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  สนับสนุนหรือสรางนักวิจัยเต็มเวลา (full time) ประเภทตาง ๆ เชน Research associate และ Research professor 
-  สรางเมธีวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร  
-  สรางความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม  
-  สรางความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อขอรับทุนการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
-  เพิ่มสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร 
-  สรางความเขมแขงของบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับงานวิจัย 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.6 รอยละของบทความวิจัยทีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

8.75 8.00 6.49 18.45 28.31 1-14 15-19 >20 3 1 1 5 1.25 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีระบบสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางเปนระบบ คือมี

ประกาศทุนสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.2.1-1 ถึง 2.1-7) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางาน
วิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได  นอกจากการสนับเรื่องของทุน
วิจัยแลว คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการกระตุน สรางแรงจูงใจ และมีกลยุทธใหมีการตีพิมพผลงานวิชาการในหลาย ๆ วิธี ไดแก
การเชิญวิทยากรมาใหความรูในการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ (วศ.2.6-1) จัดประชุมคณาจารยเพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการเพิ่มผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติ (วศ.2.6-2) คณะวิศวกรรมศาสตรสรางแรงจูงใจใหมีการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติโดยมีประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ (วศ.1.7-8) ซึ่งใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติสูงถึง
บทความละ 35,000 บาท รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายในการตรวจแกภาษาอังกฤษของบทความที่จะสงตีพิมพในวารสารนานาชาติ
บทความละ 5,000 บาท ตามประกาศการสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ (วศ.2.1-8)  อยางไรก็ตามเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรเพิ่งเริ่มกระตุนใหมีการตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติใน
ปลายปงบประมาณ 2548 แตการตีพิมพในวารสารนานาชาติจําเปนตองใชเวลา ผลการดําเนินการที่ผานมาจึงยังต่ํากวาเกณฑ  อยางไร
ก็ตามผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2548 มีการพัฒนาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2544 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จํานวน  47  บทความ  เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2544  คิดเปนรอยละ  78.72 (วศ.0.0-1) 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาตินอย 
-  งานวิจัยไมใชงานวิจัยเชิงลึกคุณภาพยังไมเพียงพอสําหรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 
-  เปนการวิจัยระดับทองถิ่น มุงการนําไปใชประโยชน 
-  หัวขอวิจัยไมเปนปญหาเรงดวน 
-  นักวิจัยมีภาระหลายดาน  ทั้งการสอน บริหาร และบริการวิชาการ 
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2. จุดแข็ง 
-  มีรางวัลตีพิมพระดับนานาชาติสูงและจูงใจ 
-  สนับสนุนการแกไขตนฉบับ Editing 
-  มีอาจารยที่เพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาเพิ่ม อาจารยเหลานี้พรอมที่จะผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพในระดับนานาชาติ 
-  มีหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
-  มีทุนที่ อ.ปรึกษารวมชาวตางประเทศและทุนสงขลานครินทรซึ่งสนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ 
-  มีทีมวิจัยและสถานวิจัยที่สามารถทําวิจัยครบวงจร 

3. โอกาส 
-  ที่ต้ังของคณะอยูใกลมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบาน จึงมีโอกาสที่จะสรางความรวมมือกับตางประเทศได 
-  มีวารสารนานาชาติจํานวนมาก  
-  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยกระดับคุณภาพของวารสารสงขลานครินทรเปนวารสารนานาชาติ 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  การตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติตองใชเวลา ซึ่งสวนทางกับความตองการของนักวิจัยรุนใหมที่ตองการผลงานเร็วเพื่อให
สามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติมากกวาการตีพิมพ 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  สรางความเชื่อมโยง (linkage) กับมหาวิทยาลัยตางประเทศใหมากขึ้น 
-  สรางความรวมมือกับตางประเทศ ในลักษณะ co-advisor ใหมากขึ้น 
-  สรางแรงจูงใจในการเผยแพรผลงานในวารสารนานาชาติเพิ่มขึ้น 
-  สนับสนุนใหนักวิจัยเขียนผลงานเปนภาษาอังกฤษ 
-  สรางเว็บไซตที่เปนสากลเพื่อเผยแพรผลงาน 
-  เพิ่มรางวัลตีพิมพสําหรับบทความ (paper) ที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 1.7-8  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-9  : ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.1 
วศ. 2.6-1  :  เอกสารเชิญฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : 

ทําอยางไรใหสัมฤทธิ์ผล 
วศ. 2.6-2  :  เอกสารเชิญประชุมระดมสมอง เรื่องแนวทางการเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ป ท่ี

ผานมา (ชิ้นงาน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

8.75 3 2 3 3 1 2 >3 3 1 1 5 1.25 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงเนนการทําวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใชงานได ดังนั้น

ผลงานวิจัยสวนใหญมีโอกาสที่จะจดสิทธิบัตรได คณะมีนโยบายสนับสนุนการจดสิทธิบัตรที่ชัดเจน เชน การต้ังงบประมาณ
สนับสนุนการจดสิทธิบัตรไวในแผนประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย (วศ.2.2-3) การสรางแรงจูงใจใหมีการจด
สิทธิบัตรโดยมีเงินรางวัลผลงานทางวิชาการประเภทสิทธิบัตรตามประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.1.7-8)  รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ   ซึ่งในชวง 5 ปที่ผานมาคณะไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 3 ช้ิน (วศ.2.7-1)  ประกอบดวย  

1.  เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก 
2.  เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด 
3.  METHOD AND APPARATUS FOR TREATING POOR LARYNGEAL ELEVATION DISORDER WITH 

SEQUENTIAL - HIGH VOLTAGE ELECTRICAL STIMULATION 
และในปการศึกษา 2547 - 2548 ไดขอยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้นอีก 4 ช้ินไดแก 
 

ลําดับ เรื่อง ผูขอยื่นจด ภาควิชา 
1. 
2. 
3. 
 

4.  

อุปกรณยึดจับสําหรับระบบตรึงกระดูกภายนอก 
มอเตอรเพียโซอิเล็กทริกแบบเสนโคง 
กระบวนการฟอกขาวโครงใบโดยใชสารประกอบเปอร
ออกไซด 
กระบวนการสังเคราะหผงวัสดุผสม เหล็ก-ทังสเตนคารไบด 

รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธาวกูร 
ผศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี 
ดร.กุลชนาฐ กปลกาณนจ 
 
ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคม ี
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจในการขอจดสิทธิบัตร 
-  นักวิจัยไมมีความรูทางภาษากฎหมาย 
-  นักวิจัยไมเห็นความสําคัญหรือประโยชนของการจดสิทธิบัตร  
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2. จุดแข็ง 
-  มีช้ินงาน แนวคิด และกระบวนการ ที่สามารถนําการจดสิทธิบัตรไดอยูในคณะจํานวนมาก  

3. โอกาส 
-  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งองคกรที่ชัดเจนมารองรับในการจดสิทธิบัตรโดยประสานงานกับคณะฯ 
-  งานวิจัยทางดานวิศวกรรมเปนช้ินงานสามารถนํามาจดสิทธิบัตรไดและสามารถนํามาขอตําแหนงทางวิชาการได 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  คาใชจายในการ maintain สิทธบิัตรคอนขางสูง 
-  ชวงเวลาในการจดสิทธิบัตรนานเกินไปจึงทําใหนักวิจัยไมอยากจดสิทธิบัตร 
-  เอกชนที่รวมวิจัยไมประสงคจะจดสิทธิบัตร 
-  ยังขาดความเชื่อมโยงงานวิจัย  สิทธิบัตร  สูเชิงพาณิชย 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  เชิญวิทยากรจากกรมทรัพยสินทางปญญา มาใหความรูทางดานสิทธิบัตร แกบุคลากรของคณะ 
-  สํารวจสิ่งประดิษฐหรือกระบวนการในคณะที่มีสามารถจดสิทธิบัตรได  
-  ประชุมช้ีแจงบุคลากรใหเขาใจถึงความสําคัญของสิทธิบัตรและความจําเปนในการจดสิทธิบัตร 
-  อบรมการเขียนสิทธิบัตรใหแกบุคลากรของคณะ 
-  เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ website อยางตอเนื่อง 
-  ติดตามผลการขอยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ดวยบริการชองทางพิเศษ โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 1.7-8  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
วศ. 2.2-3  :  ประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549 
วศ. 2.7-1  :   ใบสิทธิบัตร 

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
2.7-1 :  ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน 

ถวง นน. 

5.00 1,334.00* 3,148.72 1,591.33 1,354.00 1-19 20-29 >30 3 1 1 5 1.25 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ลักษณะการใหบริการ 
  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ ที่คณะฯ ดําเนินการ ประกอบดวย 

1. การวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม ทางดานวิศวกรรมโยธา(ดิน ซิเมนต วัสดุกอสราง ฯลฯ ) วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม(คุณภาพน้ํา และมลภาวะ) วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมไฟฟา  และวิศวกรรมเหมืองแรฯ 

2. การใหบริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา  
3. การจัดฝกอบรม สัมมนาทั้งแบบเก็บคาลงทะเบียน  แบบใหเปลา และในลักษณะการวาจาง 
4. การใหบริการศึกษา วิเคราะห  วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ ในลักษณะโครงการ 
5. การออกแบบวางระบบ สราง ประดิษฐและผลิต 
6. การบริการที่ปรึกษาบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจ 

 
นโยบายและทิศทาง 
 ในปการศึกษา 2548 คณะฯไดปรับทิศทางการบริการวิชาการโดยการผลักดันใหมีโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะการ
เช่ือมโยงกับเนื้อหาทางวิชาการในสาขาตางๆ โดยมีหนวยงานในระดับภาควิชาเปนผูดําเนินการเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะไดตอบสนองและ
เช่ือมโยงกับการเรียน การสอนและงานวิจัย สงเสริมงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมแบบใหเปลา สวนการใหบริการฝกอบรม 
สัมมนา ทั้งในแบบใหเปลา การเก็บคาลงทะเบียน ทั้งในลักษณะการอบรมทั่วไปและการอบรมภายในหนวยงาน ที่การดําเนินการ
สวนใหญจะดําเนินการโดยฝายบริการวิชาการ ยังคงเนนการใหบริการแบบตอเนื่องในขณะที่งานบริการดานการทดสอบ การ
วิเคราะห ตรวจสอบและตรวจสอบ จะยังคงดําเนินการโดยไมไดวางกลยุทธเชิงรุกมากนัก เนื่องจากบุคลากรสวนหนึ่งจะตอง
ดําเนินการและสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอน ตามนโยบายของคณะฯ   
 
ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ  คณะฯดําเนินการตามระเบียบวาดวยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พ.ศ.2536   (วศ. 3.1-1) ซึ่งมีความสะดวกและคลองตัวในระดับหนึ่ง  โดยมีคูมือการใหบริการสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ
เปนแนวปฏิบัติ (วศ.3.1-2)   มีหนวยงานรับผิดชอบประกอบดวยภาควิชาและหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการวิชาการที่
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เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้น ฝายบริการวิชาการรับผิดชอบในการใหบริการในสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรม 
ศาสตรในระดับคณะฯ โดยเปนโครงการที่มีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพหลายสาขา และตองอาศัยความรวมมือกับทุกหนวยงาน
ทั้งในระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานจะประกอบดวยบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร 
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ  และคณะฯยังมีหนวยงานเครือขายที่เช่ือมโยงกับหนวยงานสวนกลางในการใหบริการวิชาการ
ภายใตความรับผิดชอบของฝายบริการวิชาการ อีก  3 หนวยงาน คือ เครือขาย ITAP ของ สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
ชาติ (สวทช.)   หนวยรวมดําเนินการกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม     และหนวยฝกอบรม
สิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม  นอกจากนี้คณะฯยังมีหนวยงานที่มีภารกิจดานการวิจัยและบริการ
วิชาการเฉพาะทางอีก 2 หนวยงาน  ไดแก ศูนยวิศวกรรมพลังงานซึ่งเปนหนวยงานใหบรกิารใหคําปรึกษาแนะนําดานพลังงาน และ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําการวิจัยดานพลังงานทดแทนเปนหลัก 
และมีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีในลักษณะของการใหบริการวิชาการอีกดวย   และเพื่อใหเปนที่ยอมรับในงานบริการ
วิชาการของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ คณะฯไดมีการจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษากับกระทรวงการคลังในนามมหาวิทยาลัย โดย
ไดรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลขทะเบียนเลขที่ 1538 เมื่อวันที่  13 ตุลาคม   พ.ศ.  2547 (วศ.3.1-3)     
 
แผนการ เปาหมายและการดําเนินการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร   มีแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการที่เดนชัด (วศ.3.1-4)  โดยครอบคลุมการประชาสัมพันธ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการวิชาการ การปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร การจัดทําโครงการบริการวิชาการทั้งในสวนของภาควิชา/หนวยงานและคณะ การอบรมสัมมนา การใหคําปรึกษาแนะนํา
แกสงัคมและชุมชน และการขยายผลงานบริการวิชาการสูการวิจัยและการเรียนการสอน  รวมทั้งการสรางและพัฒนาเครือขายดาน
บริการวิชาการ โดยยึดเปาหมายตามแผนกลยุทธ   ซึ่งประกอบดวย รายไดจากงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา  60  ลานบาท  รายได
สุทธิจากงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา 11 ลานบาท  มีแหลงทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการจากภายนอกมากขึ้นไมนอยกวา  5  
แหลงทุน  และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา  5  โครงการ   
 ในการดําเนินการสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยเฉพาะกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการที่คณะฯ กําหนด 
เปาหมายไวที่  2,000  กิจกรรมตอป แตสามารถดําเนินการไดถึง 2,031 กิจกรรมตอป ถึงแมวาผลการดําเนินการจะลดลงกวาป
การศึกษา 2547 เล็กนอย แตเปนนโยบายของคณะฯที่ตองการผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการในเชิงการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอน และการวิจัยมากขึ้น ประกอบกับบุคลากรสวนหนึ่งตองมีภารกิจทางดานการวิจัยมากขึ้น  นอกจากนี้ในการดําเนินการคณะฯได
มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการพบวาในสวนของการอบรมสัมมนาอยูในเกณฑดี คิดเปน รอยละ 81.74 
 
ผลงาน/โครงการบริการวิชาการเดนๆ  (วศ.0.0-1) 

1.  การบริการวิเคราะห  ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม จํานวน 1,448 กิจกรรม โดยทั่วไปจะเปนงานดานวิศวกรรม
โยธา สิ่งแวดลอม และเคมี ซึ่งคุณภาพ และผลงานเปนที่ยอมรับในคุณภาพและใชเปนผลการอางอิงในการยอมรับของหนวยงานที่
เกี่ยวของในผลการทดสอบ 

2.  การใหบริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา จํานวน 145 กิจกรรม สวนใหญจะเปนอุปกรณคอมพิวเตอร 
ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 

3.  การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 8 กิจกรรม  ซึ่งเหนือจากการอบรม
หลักสูตรทั่วไปแลว ยังมีการจัดโครงการอบรบเฉพาะดาน เชน โครงการอบรมผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา การอบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียนดวยซอฟตแวรระบบโอเพนซอรส และการอบรมหลักสูตรการสราง
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เว็บไซตและเว็บเพจสําหรับองคกรเพื่อการประกอบอาชีพ 
4.การจัดฝกอบรม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลาจํานวน 2 กิจกรรม 
5. การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของการวาจาง จํานวน 26 โครงการ 148 กิจกรรม  สวน

ใหญเปนโครงการอบรม และสัมมนาที่เปนความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนและหนวยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชน โครงการที่เดน ประกอบดวย 

5.1 โครงการพัฒนาความพรอมของโปรแกรม Java ในระดับโรงเรียนมัธยมรวมกับสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร 
                                5.2 การจัดการฝกอบรมตามโครงการฟูมฟกผูประกอบการในโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนจังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
                                5.3 โครงการวิจัยผูประกอบการใหม: พลังงานทดแทน “น้ํามัน Biodiesel” รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหา
วิทยาลับเกษตรศาสตร โดยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   5.4  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยการสนับสนุน ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
                                5.5 โครงการอบรมหลักสูตร 5th  Scholarship Training Program ใหกับบริษัท ยูโนแคล(ประเทศไทย )จํากัด 
                                5.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง กระทรวงคมนาคม  

6.การบริการศึกษา สํารวจ การวางแผนและการจัดการ จํานวน 16 โครงการ 19 กิจกรรม สวนใหญเปนโครงการบริการ
วิชาการที่หนวยงานภายนอกในระดับชาติใหการสนับสนุน ที่เปนโครงการเดน ประกอบดวย 

6.1 โครงการศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัด แบบบูรณาการ ในจังหวัด สงขลา พัทลุง สตูล
และตรัง ของสํานักงานพลังงานภูมิภาค 2 สงขลา 

6.2 โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
6.3 โครงการกิจกรรมสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการภายใตโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เชิง

พ้ืนที่ ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
6.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพและขยายผลการใชแนวปฏิบัติที่ดี ในการปองกันและลดมลพิษจากแหลงกําเนิด 

ประเภทอุตสาหกรรมสูทองถิ่น และผูประกอบการในพื้นที่ลุมทะเลสาบสงขลา ของกรมควบคุมมลพิษ 
                                 6.5 โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหนวยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนสงและจราจร ของสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สน ข) 
                                 6.6 โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร
ธานี 
                                 6.7 โครงการศึกษายุทธศาสตรการเฉพาะแรของประเทศไทย ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

7. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอม จํานวน  2 โครงการ 
8. การบริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐและผลิต  จํานวน 8 โครงการ  13 กิจกรรม โดยโครงการเดน 

ประกอบดวย 
                                 8.1 โครงการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชงานเครือขาย อินเทอรเน็ตยุคใหม ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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                                 8.2 การผลิตเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
                                 8.3 โครงการศึกษาแนวทางปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล จ.ปตตานี ของกรมทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝง 
                                 8.4 โครงการสํารวจและออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานบางใบไมถึงบานสระบัว อําเภอ
ทาศาลา จังวัดนครศรีธรรมราช ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชนาวี 

9. การใหบริการอื่นๆ จํานวน 20 โครงการ 245 กิจกรรม สวนใหญจะเปนกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําแกสถาน
ประกอบการและหนวยงานทั้งที่มีคาตอบแทนและแบบใหเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําทวมใน
เขตจังหวัดสงขลา 

นอกจากนี้ยังมีงานบริการวิชาการที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น และเชิญบุคลากรของคณะไปรวมทั้งในฐานะวิทยากร และรวมให
คําแนะนํา จํานวน 35 โครงการ 44 กิจกรรม ซึ่งไมไดนับรวมไวในการรายงานผลการดําเนินงาน         

                  
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ยังขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก  โดยเฉพาะการใหขอมูลลักษณะงานบริการวิชาการ หัวขอใหคําปรึกษา ที่ปรึกษาและความ
เช่ียวชาญ ผลงานบริการวิชาการ และขอมูลดานบริการยังนอย  ทําใหผูรับบริการไมทราบขอมูลและลักษณะงานที่คณะดําเนินการ 
รวมทั้งทําใหผูที่เกี่ยวของและผูที่ทําหนาที่บริการวิชาการ ไมทราบขอมูล และขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหเกิดความไม
สะดวก และเขาใจไมตรงกันได 

-  งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับผูดอยโอกาสมีนอย  
-  ระบบการบริหารงานบุคคลของหนวยงานสนับสนุนบริการวิชาการยังไมจูงใจพอ  ทําใหมีอัตราการออกจากงานเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะพนักงานที่มีประสบการณและชํานาญงาน ซึ่งจะเปนผลเสียตอการบริหารงานบริการวิชาการในอนาคต 
-  งานบริการวิชาการสวนใหญยังขึ้นอยูกับตัวบุคคล ทั้งในลักษณะของที่ปรึกษา และผูบริหารคณะฯ มากเกินไป 
-  ยังขาดการเชื่อมโยงองคความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน 
-  ระบบการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับงานวิจัยและการการเรียนการสอนยังไมชัดเจนเพียงพอ 

2. จุดแข็ง 
-  คุณภาพของการใหบริการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/ ผูรับบริการ    จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางใหดําเนินโครงการใน

ลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ  
-  มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และ มีเครื่องมืออุปกรณที่มีคุณภาพในการใหบริการวิชาการ 
-  มีหนวยงานฝายบริการวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบงานดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ รวมทั้งมีหนวยงานเฉพาะทาง คือศูนย

วิศวกรรมพลังงานที่รับงานบริการวิชาการดานพลังงานทั้งหมด และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืช
น้ํามัน 

-  มีโครงสรางการบริหาร และมีบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานชวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการรับงานบริการ
วิชาการ ทั้งในดานการเงนิ การเดินทาง และการใชบริการหองปฏิบัติการ 

-  บุคลากรสายสนับสนุนในการใหบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุทิศตน
ใหกับงานอยางเต็มที่ 
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3. โอกาส 
-  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ที่ชัดเจนทําใหสามารถ

ดําเนินการโครงการตาง ๆ  ที่เปนโครงการขนาดใหญๆ ได 
-  สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมที่จะดีขึ้น   ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น  พรอมที่จะรับการ

สนับสนุนดานบริการวิชาการใหคําแนะนําปรึกษา  เพื่อเปนการเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินการ 
-  เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของภาคใต   จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากลูกคาจึงทําใหไมคอยมีคูแขงใน

ระดับเดียวกัน 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  มีหนวยงานเอกชน/บุคคลที่ใหความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูง 
-  นโยบายและแนวทางสนับสนุนจากรัฐบาลที่เช่ือมโยงและเกี่ยวของกับงานบริการวิชาการในบางสาขาลดลง เชน โครงการให

การชวยเหลือการประหยัดพลังงานแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
-  บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ใหความสนใจงานดานบริการวิชาการนอยลง สวนหนึ่งเนื่องจาก

ภารกิจที่รับผิดชอบมีมาก และอีกสวนหน่ึงมาจากผลที่ไดรับจากงานบริการวิชาการไมจูงใจเพียงพอ โดยเฉพาะผลงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ และมีลักษณะของการวิเคราะหวิจัย ยังไมสามารถนําไปเปนผลงานทางวิชาการได 

-  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหการใหบริการวิชาการ ในพื้นที่ดังกลาวไมสามารถทําไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานบริการวิชาการ พบวาการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีรายการความเสี่ยงที่ตอง
มีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  5   รายการ คือ 

-  การประชาสัมพันธและใหขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ 
• การพัฒนาและปรับปรุงweb site งานบริการวิชาการ 
• การจัดทําเอกสารแนะนํางานบริการวิชาการ เพื่อเผยแพรการดําเนินงาน ลักษณะงานและความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา 

รวมทั้งบริการตางๆที่คณะมีอยู 
-   การจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาเพิ่มมากขึ้น 

• การกําหนดใหฝายบริการวิชาการจัดทําและรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาภายใตงบประมาณที่
คณะฯสนับสนุนประจําป 

• การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนแบบใหเปลาใหแกกลุมแมบานและวิสาหกิจชุมชน แบบครบ
วงจร  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและแหลงสนับสนุนอื่นๆ 

-  การกําหนดแนวทางและการดําเนินการผลักดันใหมีการนําผลงานทางบริการวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการเพื่อการประเมิน
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในระดับคณะฯ 

-  การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลฝายบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
• การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลสนับสนุน ต้ังแตการรับเขา การปฐมนิเทศ การสอนงาน การ

ประเมินผล และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อใหบุคลากรของฝายบริการวิชาการ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 -  การวางระบบการเชื่อมโยงการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับงานวิจัย และการเรียนการสอน 
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เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 3.1-1  :  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหบริการทางวิชาการ  พ.ศ.2536 
วศ. 3.1-2  :   คูมือการใหบริการวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร  

(http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/academic/acaser-ebook/index.htm) 
วศ. 3.1-3  :  แจงผลการจดทะเบียนที่ปรึกษา  หมายเลขทะเบียนเลขที่ 1538 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 
วศ. 3.1-4  :  แผนปฏิบัติการประจําป 2548  ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
3.1-1 :  การวิเคราะห ทดสอบและตรวจซอม 

                
3.1-2 :  เครื่องมือและอุปกรณใหบริการ 

               
3.1-3 :  การฝกอบรม สัมมนา 

                
3.1-4 :  การใหคําปรึกษา แนะนํา 

               
3.1-5 :  การออกแบบ สราง และประดิษฐ 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.2 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

5.00 10.00 N/A 19.64 25.90 <15 16-24 >25 3 1 1 5 1.25 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีอาจารยที่เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานภายนอกสถาบัน จํานวน
หนึ่ง   สวนการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันยังไมมี เนื่องจากอาจเปนเพราะในปจจุบันในแตละสถาบันการศึกษาในแต
ละสาขาทางสายวิศวกรรมศาสตร ของแตละสถาบัน มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะใชที่ปรึกษาวิทยานิพนธของตนเอง 
นอกจากนี้การเลือกและติดตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธตางสถาบันอาจจะมีความไมสะดวก ทั้งในเชิงขอมูลขาวสารและความไมสะดวก
ในการเดินทาง        ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 (วศ.0.0-1)  มีอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งหมดจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 25.90 ตอ
จํานวนอาจารยประจําโดยไมนับรวมการเปนที่ปรึกษาในลักษณะ Consultant ใหกับสถานประกอบการหรือธุรกิจ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.จุดออน 

-  การเปนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทําใหการเชื่อมโยงหรือโอกาสที่จะมีสวนในเขาไปมีบทบาทในการเปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ และการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันมีนอย 

-  อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ ที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติยังมีไมมากนัก  
2. จุดแข็ง          
    -  อาจารยมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ มีพอสมควร ในทุกสาขาวิชา 
    -  คณะฯมีการมุงเนนการวิจัยจะทําใหอาจารยมีผลงานเผยแพร เปนที่ยอมรับกันมากขึ้น 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
       -  สถานการณความไมเรียบรอยในภาคใต ผลทําใหเกิดความรวมมือในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดยาก 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 -  สงเสริมความรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบันอื่น ในการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
 -  สงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหอาจารยไปรวมเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพอยางเปนระบบมากขึ้น  
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 3.2-1  :  เอกสารเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 

การวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนนถวง 

นน. 

5.00 3 3 5 5 1 2 >3 3 1 1 5 1.25 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 3.3 
     5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 
     4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1  
             โครงการ 
     3 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพในใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 
     2 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1 โครงการ 
     1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯมีแผนใน การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
(วศ.3.3-1)  เนื่องจากอาจารยที่เปนบุคลากรหลักในการใหบริการวิชาการจะรับผิดชอบในการใหบริการในสาขาที่ตัวเองมีความ
เช่ียวชาญ การใหบริการวิชาการทําใหอาจารย มีความชํานาญและมีความรูเพิ่มขึ้นที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนโดยตรง 
สวนการวิจัยสวนใหญจะเปนการนําโจทย/ปญหาที่พบจากการใหบริการวิชาการมาถายทอดสูนักวิจัยที่มีความสนใจเพื่อดําเนินการ
ตอไป 

ในปการศึกษา 2548 คณะฯไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอน จํานวนทั้งสิ้น 15 โครงการ(วศ.00-1) เชน โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา  
(วศ.3.3-2) ไดนําไปใชในการเรียนการสอนวิชา Value Engineering ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  โครงการการศึกษาวิจัยความ
เปนไปไดของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกร/โคเนื้อ(วศ.3.3-3) ไดนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ และวิชาโครงงานนักศึกษา  โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในพื้นที่
ตางๆ (วศ.3.3-4) ไดนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวของกับการจราจร  และโครงการที่นําไปเปดเปนวิชาเลือก
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร คือ โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (วศ.3.3-5) โดยคณะฯไดนําไปเปดเปนวิชาการเปน
ผูประกอบการ ใหกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย 

สวนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย มี 1 โครงการ ไดแก  โครงการ
สืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งเปนลักษณะโครงการที่มีการสืบคนเทคโนโลยีที่เหมาะกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ โดยไดมีการติดตามไปใหคําแนะนําปรึกษาแกสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมซึ่ง
ตองมีการทดลองเพิ่มเติม  และมีบางปญหาที่ที่ปรึกษาไดนํามาเปนหัวขอในการทดลอง ศึกษาและวิจัยเพิ่มเติม (วศ.3.3-6)  ซึ่งใน
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โครงการเดียวกันนี้สามารถตอบสนองและเชื่อมโยงไดทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยไดเปนอยางดี 
สําหรับโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ มีจํานวน 2 

โครงการ ไดแก 
1. โครงการวิจัยผูประกอบการใหม:พลังงานทดแทน”น้ํามันไบโอดีเซล” (วศ.3.3-7)ซึ่งเปนโครงการลักษณะเปนศึกษา

และวิจัยเพื่อหารูปแบบในการสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล  ในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดทําและ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการพลังงานทดแทน  การจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องจักรเพื่อการทดลองและปฏิบัติการ เพื่อใหนักศึกษา
ไดปฏิบัติใหเปนกระบวนการหนึ่งในการสรางผูประกอบการ พรอมกับมีการสรางหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมอีกดวย 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑที่นอนสุขภาพจากยางพารา ภายใตโครงการ ITAP ของ หจก. พาราโปรดักทระนอง จก.
(ไทยแลนด) ( วศ.3.3-8 และวศ.3.3-9) 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  การบูรณาการงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนยังไมเปนระบบเทาที่ควร ทําใหงานบริการวิชาการหลาย
โครงการไมไดมีการนําไปขยายผลหรือเช่ือมโยงสูการวิจัยอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
2. จุดแข็ง 

-  คณะฯมีกลุมวิจัยที่เขมแข็งที่มุงเนนการวิจัยเฉพาะทางที่หลากหลายกลุม ทําใหมีโอกาสในการนําผลงานทางบริการวิชาการไป
ขยายผลสูการวิจัยได 

-  คณาจารยที่ทําวิจัย และบริการวิชาการสวนหนึ่งจะเปนกลุมเดียวกัน หรือมีความสัมพันธอันดี ในการที่จะรวมมือในการ
เช่ือมโยงงานทั้งสองสวนเขาดวยกัน 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  การวางระบบและแนวทางในการนําความรู  ประสบการณและผลงานทางบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มาเชื่อมโยงกับงานวิจัย
และการเรียนการสอน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1   :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 3.3-1   :  แนวทางการบริหารและปฏิบัติในการดําเนินงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วศ. 3.3-2   :  ขอเสนอโครงการ (ดานเทคนิค) โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
วศ. 3.3-3   :  ขอเสนอโครงการการศึกษาวิจัยความเปนไปไดของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกร/โคเนื้อ 
วศ. 3.3-4  :  ขอเสนอดานเทคนิคโครงการการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมภิาค  จ.ชุมพร 
วศ. 3.3-5   :  รายละเอียดโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
วศ. 3.3-6  :  รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
วศ. 3.3-7  :  รายละเอียดโครงการวิจัยผูประกอบการใหม : พลังงานทดแทน “น้ํามันไบโอดีเซล” 
วศ. 3.3-8  :  ขอเสนอโครงการการผลิตเบาะนอนฟองน้ําจากยางธรรมชาติสําหรับเด็กเล็ก 
วศ. 3.3-9  :  ขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟองน้ําจากยางธรรมชาติ 
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ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
3.3-1 :  การเผยแพรผลการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 

                  
3.3-2 :  โครงการวิจัยความเปนไปไดของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกร/โคเนื้อ 

                     
3.3-3 :  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 

                   
3.3-4 :  เครื่องจักรและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนพลังงานทดแทน 
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5/3-11 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.4  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน 

ถวง นน. 

5.00 7,500.00 N/A 8,234.72 8364.34 1-4,999 
5,000-
7,499 

>7,500 3 1 1 5 1.25 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯไดใหการสนับสนุนคาใชจาย(in-cash)ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชนในปการศึกษา 2548  

ใน 3 ลักษณะ คือ  
1. คาใชจายจากงบประมาณเงินรายไดที่คณะฯไดใหการสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนดอยโอกาส    

จํานวน 90,151.00 บาท  
2. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินที่คณะฯไดต้ังเปนคาใชจายในการสนับสนุนการบริการวิชาการ  จํานวน 86,000.00 

บาท  
3. คาใชจายจากเงินรายไดจากโครงการบริการวิชาการที่มีการใหบริการแกสังคมและชุมชน โดยไมไดมีการเรียกเก็บเงิน

ใดๆ จากผูรับบริการ จํานวน 6,533,626.63 บาท อยางไรก็ตามคาใชจายสวนนี้คณะฯยังไมไดรวมในขอมูลผลการดําเนินงาน 
สําหรับในสวนของมูลคา(in-kind)ของสถาบัน คณะฯไดมีการประเมินจากมูลคาคาตอบแทนวิทยากร/ที่ปรึกษาในกรณีที่

ไมไดรับคาตอบแทนในอัตรา ช่ัวโมงละ 1,000 บาท ตามอัตราที่ปรึกษา/วิทยากรในระดับเชี่ยวชาญ(Expert)  คาใชอุปกรณ  คาเชา
สถานที่ตามความเปนจริง  คาใชจาย จนท.ที่ใหบริการตามสัดสวนอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่    รวมทั้งการไปเปนวิทยากรรับเชิญ    
การเปนที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ และกรรมการวิทยานิพนธ    รวมทั้งปคิดเปนมูลคา 1,254,651.00 บาท 

ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2548  คณะฯไดสนับสนุนคาใชจายและมูลคาในการใหบริการวิชาการ เปนจํานวน 1,254,651 
บาท (วศ.0.0-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ระบบการรวบรวมขอมูลคาใชจายในการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนและมูลคาของสถาบันดังกลาว ยังไมชัดเจน
เพียงพอ เนื่องจากคาใชจายดังกลาวหลายรายการจะมีการปะปนอยูในโครงการ/กิจกรรมที่ไมสามารถแยกแยะไดทันทีทันใด 
2. จุดแข็ง 

-  อาจารยและบุคลากรมีการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
-  คณะฯมีโครงการบริการวิชาการที่หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนในการไปใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหลาย

โครงการ 
3. โอกาส  - 

 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/3-12 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  พัฒนาระบบในการเก็บและรวบรวมขอมูลคาใชจายและมูลคาสถาบันในการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 

3.4-1 :  การชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําทวมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 

            
3.4-2 :  การเปนวิทยากรของคณาจารย 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/3-13 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

(จํานวนศูนยเครือขาย) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน 

ถวง นน. 

- 9 7 9 10    - - - - - 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 10 แหง โดยยึด

ตามหนวยงานระดับภาควิชา/หนวยงานในคณะฯ ที่มีงานบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการรับ/มีผลงานดานบริการวิชาการใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ/มีเครือขายระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ คณะฯมีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการใหบริการวิชาการที่
เช่ือมโยงกับหนวยงานระดบัชาติอยางนอย 1 หนวยงาน ประกอบดวย 

1.  ฝายบริการวิชาการ   มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมทรัพยสิน 
ทางปญญา กระทรวงพาณิชย  กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงอุตสาหกรรม   นอกจากนี้ยังมีเครือขายที่รับผิดชอบ 3 เครือขาย คือ 
เครือขาย  ITAP  ของสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  เครือขายหนวยรวมดําเนินการเสริมสรางผูประกอบ 
การใหม กระทรวงอุตสาหกรรม และเครือขาย CPD ของสภาวิศวกร  

2.  ภาควิชาฯจํานวน 7 ภาควิชาฯ ประกอบดวย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ เคมี เหมืองแรและ
วัสดุ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

3.  ศูนยอิสระ  1  ศูนย   คือ ศูนยวิศวกรรมพลังงาน 
4.  สถานวิจัยเฉพาะทาง  คือ  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน                

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ยังไมมีผลงาน/แหลงบริการวิชาการระดับนานาชาติที่ชัดเจน 
2. จุดแข็ง 

-  คณะมีผูเช่ียวชาญเปนที่ยอมรับและเปนที่พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคใตเปนอยางดี โดยเฉพาะทางดานวิศวกรรมศาสตร 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา  - 
เอกสารอางอิง :  - 

 
 
 
 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/3-14 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.6  รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

น้ําหนัก 
ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3      

- 25,000.00 30,844.09 58,150.60 46,956.29    - - - - - 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศกึษา 2548 คณะฯมีรายรบัในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด จํานวน 7,043,443.81 บาท(วศ.0.0-1) เมือ่เทียบกบั

จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานคดิเปน 46,956.29 บาทตออาจารยประจํา  ซ่ึงอยูในระดบัสูงเมื่อเทียบกับเปาหมายและมาตรฐานที่กาํหนด 
รายรับที่ไดประกอบดวยรายรับที่คณะฯไดรับการจัดสรรจากคาธรรมเนียมบริการวิชาการ(12 % ของงบประมาณโครงการ)และสํารองจาย(ไม
เกิน 10 %) ทีหั่กเปนรายไดมหาวิทยาลัย และสวนแบงใหกบัคณะฯ/หนวยงานอืน่ที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ ตามระเบียบบรกิาร
วิชาการและเงินเหลือจายจากการดาํเนินการโครงการ รายรับทีไ่ดบางสวนยังเปนประมาณการรายรับเนื่องจากสงงานแลวแตยังอยูในระหวาง
การดําเนินการเบกิจาย  
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  การปดและจดัสรรเงินบริการวิชาการหลายโครงการลาชากวากาํหนด ทําใหไมสามารถจัดสรรเงินดังกลาวเปนรายรับคณะฯได  ทั้งนี้
เนื่องจากสวนใหญผูปฏิบัติงานโครงการจะขอจายคาธรรมเนียมบริการวิชาการในการเบิกเงินงวดสุดทาย 

-  โครงการที่มปีญหาตองยุติโครงการกลางคัน ไมสามารถปดโครงการและจดัสรรรายรับเขาคณะฯและหนวยงานได 
2. จุดแข็ง 

-  คณะฯมีระบบในการใหมีการยืมเงินทดรองจายเพื่อการบริการวิชาการ ทําใหผูปฏิบัติงานบริการวิชาการมีความสะดวกและคลองตัวใน
การดําเนินการ ในกรณีที่ไมสามารถเบิกจายคาใชจายในโครงการไดทันตามที่กําหนดหรือตามแผน 

-  คณะฯมีระบบในการจัดสรรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯที่ชัดเจน ภายใตระเบียบวาดวยบริการวิชาการ และการกําหนดโดย
มติกรรมการประจําคณะฯ (วศ.3.6-1) 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  ปรับปรุงระบบในการบริหารการเงินโครงการในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรรายรับจากบริการวิชาการ ประกอบดวย 
• การกําหนดใหมีการติดตามเรงรัดใหผูปฏิบัติงานโครงการปดโครงการตามกําหนด  
• การกําหนดใหคณะฯมีการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมบริการวิชาการ  ในโครงการบริการวิชาการ  ไมไดปดโครงการโครงการ

ตามที่กําหนด 
• การหักคาธรรมเนียมบริการวิชาการตามสัดสวนจํานวนเงินที่เบิกจายในแตละงวด โดยไมรอหักงวดสุดทายครั้งเดียว  ทั้งนี้

หากผูปฏิบัติงานบริการวิชาการมีปญหาสภาพคลองในการดําเนินการสามารถขอยืมเงินทดรองจายจากคณะแทน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/3-15 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.7  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

- 5 2 3 5    - - - - - 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 3.7 
     5 =  เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนา  
            สังคมแหงการเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ 
     4 =  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 
            โครงการ 
     3 =  มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
            อยางนอย 1 โครงการ 
     2 =  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
     1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ใหจัดทําแผนการใหบริการวิชาการ  ตามพันธกิจกิจการสถาบัน (วศ.3.1-1)  โดยมีดัชนีช้ีวัดหลักทั้งในระดับคณะฯ 
และภาควิชาฯ (วศ.3.7-1 และ วศ.5.1-3)  และมีการดําเนินการครบถวนตามแผน  ทั้งนี้  มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มีการ 
บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมลูเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา (วศ.3.3-6) ที่มีการนําผลความตองการและปญหาของ SMEs มาใหคําแนะนํา/ ปรึกษา และบางสวน
เปนหัวขอวิจัย/โครงการ ในขณะเดียวกันก็ถือเปนการสงเสริมผลิตภัณฑที่เปนผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย เชน ศิลาดล กะลามะพราว 
เปนตน  โดยผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/ การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชากรแกสังคม เชน องคความรูใน
การออกแบบตุกตาไทย เปนตน  ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหบริการวิชาการ มีหลายโครงการที่เปนความรวมมือกับองคกรในชุมชน เชน 
เทศบาลนครหาดใหญ  องคการบริหารสวนตําบลคลองแห ในการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม และ ชมรมชางรถจักรยานยนต ใน
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม เปนตน 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 
 -  การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับงานบริการวิชาการ ยังมีไมมากนัก 
2. จุดแข็ง 
 -  มีความรวมมือของบุคลากรดานตางๆตามภารกิจหลักเปนอยางดี 

-  มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในภูมิภาคและสวนกลางในการใหบริการวิชาการ 
3. โอกาส  - 
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4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
 -  เหมือนตัวบงช้ีที่ 3.1-3.6 
เอกสารอางอิง :   
วศ. 3.1-1  : ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.2536 
วศ. 3.3-6  : รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
วศ. 3.7-1  : การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs)  ประจําป 2548 ของภาควิชา 
วศ. 5.1-3   : รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548 และการเสนอดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 

2549 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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5/4-1 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.1  รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ 
                            จํานวนนักศึกษา (นศ.ป.ตรีปกติเต็มเวลาเทียบเทา) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

5.00 15.00 21.08 12.74 25.55 1-14 15-19 >20 3 1 1 5 2.50 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยรวมตามแนวทางและ

แผนของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้คณะฯ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมในรูปแบบตางๆกัน  เชน 
1.  การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของชมรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2.  การตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3.  การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
4.  การสนับสนุนชมรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาที่รับผิดชอบโดยสโมสรนกัศึกษา  คณะ

วิศวกรรมศาสตร  จํานวน 5  ชมรม คือ  ชมรมกีฬา ชมรมพัฒนาสังคม  ชมรมโรโบติกส  และชมรมดนตรี 
5.  การขอความรวมมือใหผูสอนสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อใหนักศึกษาเปนคนดี  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมไทย  ซึ่งจากการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  พบวาในทั้งที่ประเมินที่เกี่ยวของกับการสอดแทรก
จริยธรรม และคุณธรรมอยูในเกณฑสูง  (วศ.6.4-1) 

6.  การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมดนตรีไทย คณะวิศวกรรมศาสตร  โดยคณะฯสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรี
ไทย  การหาสถานที่ฝกซอมใหกับชมรมดนตรีไทย  และการจัดหาครูฝกสอนดนตรีไทยมาชวยฝกสอนใหแกผูสนใจ  โดยคณะฯ
เปนผูสนับสนุนคาตอบแทนจากเงินรายไดคณะฯ 

7.  การจัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (หองละหมาด)  ในหนวยงานของคณะฯ 
นอกจากนี้  คณะฯยังไดมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1.  การสนับสนุนและกําหนดใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทย  สัปดาหละ 1 วัน (วศ.4.1-1) 
2.  การกําหนดใหมีการรวมกันทํากิจกรรมทางศาสนาอยางนอยปละครั้ง  ซึ่งในปการศึกษา 2548  ไดมีการรวมกิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคีที่วัดโคกกลอย  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา  เมื่อเดือนตุลาคม  2548 (วศ.4.1-2) 
กิจกรรมหลักดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประกอบดวย 
1.  กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในตัวช้ีวัดและภูมิปญญาไทย เชน การแตงกายดวยผา

พ้ืนบาน การเลี้ยงอาหารทองถิ่นภาคใต การประกวดพานดอกไม เปนตน 
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2.  กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การไหวครู วันลอยกระทง 
3.  กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันพระศาสนา เชน การทอดกฐิน การสวดมนต และการตัก

บาตร เปนตน 
4.  กิจกรรมที่ใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม และคุณธรรม จริยธรรม เชน กิจกรรมคายพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมคายพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมวันเด็ก เปนตน 
5.  กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เชน การแสดงดนตรีไทย กิจกรรมกีฬา เปนตน 
6.  กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสากล เชน การแสดงดนตรีสากล เปนตน 
ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2548 ทางคณะฯ ไดจัดกิจกรรมดานอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้น 464 กิจกรรม มีผูเขารวม (นศ.เต็มเวลาเทียบเทา) 1,816 คน โดยกิจกรรมครอบคลุมทุกดานทั้ง
ทางดานสงเสริมเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเหลานี้รวมกับนานาชาติ โดยการรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน และเซอเบียรและมอนเตอริโก  ซึ่งจากการประเมินผลความพึงพอใจบัณฑิต  พบวานักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีคุณลักษณะดานจริยธรรมและคุณธรรมสูง 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  กิจกรรมดานทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไมใชสาขาวิชาหลักที่เปนสวนหนึ่งในวิชาชีพที่คณะฯ รับผิดชอบ
อยู จึงไมไดจัดอยูในภาระหนาที่หลักอันดับตนๆ แตคณะก็ใหความสําคัญที่จะใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการหลอหลอมขัด
เกลาจิตใจนักศึกษาใหมีจิตใจออนโยน เขาใจสังคมและสิ่งรอบขางไดดีขึ้น 
2. จุดแข็ง 

-  มีนักศึกษาจํานวนมากที่มีทักษะเฉพาะตัวและสนใจกิจกรรมดานนี้ และทีมผูบริหารคณะฯ ก็เห็นความสําคัญและสนับสนุน
อยางเต็มกําลัง 
3. โอกาส 

-  มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถเขารวมไดอยางหลากหลาย 
-  มีโครงการความรวมมือกับตางหนวยงาน ตางสถาบัน ซึ่งไดเปดโอกาสใหไดนํากิจกรรมดีๆ และภูมิปญญาไทยๆ มาแสดง

แลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และแขกผูมีเกียรติ สรางความภาคภูมิใจแกนักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝาย 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  คานิยมและการยอมรับในหลายๆกิจกรรมยังไมสมดุลกับกาลสมัยและเศรษฐกิจ ดังนั้นความถี่และชวงเวลาจัดกิจกรรมเชิง
อนุรักษจึงตองทําอยางพอเหมาะ 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  กําหนดเปนนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคลองและจัดสรรงบประมาณรองรับใหสอดคลองกับเปาหมายตามดัชนี
ช้ีวัด 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 4.1-1  :  หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรจากเงินรายไดคณะฯ เพื่อสงเสริมการแตงกายชุดผาไทย

ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
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วศ. 4.1-2  :  โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการทอดกฐินสามัคคี และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 106/2548 , 
116/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 

วศ. 6.6-4  :  ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 

4.1-1  :  รับนอง                                              4.1-2  :  วิศวฯสัมพันธ                                     4.1-3  :  ไหวครู 

                         
4.1-4  :  ทําบุญ ดร.สตางค                              4.1-5  :  ทอดกฐิน                                            4.1-6  :  การบริจาคโลหิต 

                    
4.1-7  :  กิจกรรมคาย                                4.1-8  :  งานวันเด็ก                                          4.1-9  :  วันลอยกระทง 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.2  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ 
                            วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

5.00 0.35 0.07 0.51 0.83 
0.01-
0.49% 0.5-0.9 >1.0% 2 1 1 4 2.00 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณในสวนของเงินรายได และสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนทั้ง 464 กิจกรรม รวมมูลคา 

1,785,263.50 บาท (วศ.0.0-1) โดยนับรวมคาใชจายที่คณะฯสนับสนุนโดยการกําหนดเปนงบประมาณโดยตรงและสวนหนึ่งเปน
มูลคาที่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เขาไปมีสวนรวมและดําเนินการ  
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน  - 
2. จุดแข็ง 

-  มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการจัดสรรและการใชเงินบํารุงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ป 2549 เอื้อตอการจัดงบกิจกรรม 
3. โอกาส 

-  นโยบายระดับชาติที่ตองการรณรงคเอกลักษณของชาติ ภูมิปญญาไทย และเศรษฐกิจพอเพียง เปนกลไกกระตุนใหทุกฝายให
ความสําคัญและรวมมือทํากิจกรรมนี้ 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  การมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคลากรไมสูงนัก ซึ่งกิจกรรมดานอนุรักษฯ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน เปนงาน
ดานจิตใจ อาศัยเวลา และความเสียสละ ตองใชงบสูงและเวลานานจึงจะไดผลงานออกมาดี 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  จัดสรรงบประมาณเพิ่ม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรรวมกลุมในการทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด
และสนใจ 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
 
หมายเหตุ :  *  สําหรับตัวบงช้ีที่ 4.3 และ 4.4  คณะวิศวกรรมศาสตร ไมมีผลการดําเนินงานในดานนี้ จึงไมไดรายงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานในตัวบงช้ีดังกลาว 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.1 สภาสถาบัน/กลุมสาขาและผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคล่ือนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบาย  

วัตถุประสงค   และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจโปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 

สมศ.
ประเมิน     

เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 
ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 5 7 7 7 1-3 4 >5 3 1 1 5 0.46 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 5.1 
1 = กรรมการประจําคณะ/หนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 
2 = กรรมการประจําคณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มี

นัยสําคัญ 
3 = กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวนมากกวา  

ปละ 2 ครั้ง 
4 = มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน 
5 = มีกรรมการประจําคณะ/หนวยงานเขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 
6 = มีการสงเอกสารใหกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 
7 = มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของคณะ/หนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีวิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธานและวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร ซึ่งระบุอยูในแผนกลยุทธของคณะฯ โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธทุกป และมีการทบทวนแผนกลยุทธเมื่อมีการดําเนินการถึงครึ่งหนึ่งของชวงเวลา
ของแผน  (วศ.5.1-1) 

บุคลากรในคณะฯ มีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธ ซึ่งกอนที่จะนําแผนกลยุทธไปใชจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ กอน  (วศ.5.1-2) 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตามแผนกลยุทธบางตัวถูกนํามาใชเปนดัชนีช้ีวัดหลัก (KPI) ของการดําเนินงานของคณะฯ (วศ.
5.1-3)  ซึ่งดัชนีช้ีวัดหลักนี้จะถูกประเมินทุกป และกรรมการประจําคณะจะตองใหความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานตามดัชนีช้ีวัด
หลักของคณะฯ และของภาควิชาตางๆ ซึ่งในรอบปงบประมาณ 48 อยูในระดับที่ผานเกณฑ  นอกจากนี้กรรมการประจําคณะยัง
ไดมีการพิจารณาผลการดําเนนิงานในภารกิจหลักมากกวาปละ 2 ครั้ง (วศ.5.1-4) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ   มีกําหนดการประชุมทุกเดือน ในการดําเนินงานของคณะฯ ที่ผานมาไดมีการประชุม
ครบทุกครั้ง และในกรณีที่มีจํานวนวาระมาก ไมสามารถพิจารณาเสร็จในการประชุมครั้งเดียว ประธานคณะกรรมการประจํา
คณะฯ จะเชิญประชุมเปนวาระพิเศษ  ในการประชุมแตละครั้งจะมีจํานวนกรรมการที่เขาประชุมไมตํ่ากวารอยละ 80  (วศ.0.0-1) 
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เอกสารที่ใชในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อยูในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองดูผานเครื่อง
คอมพิวเตอร  จากการดําเนินที่ผานมา เอกสารประกอบการประชุมจะเริ่มบรรจุเขาสูระบบและกรรมการประจําคณะสามารถเขา
ไปอานไดประมาณ 3 วันกอนการประชุม โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถเปดดูรายงานการประชุมไดตลอดเวลา  
นอกจากนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ยังสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานการประชุมผานทางอิเล็กทรอนิกสไดกอน
การประชุม  ทําใหการดําเนินการประชุมสามารถดําเนินการอยางรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

คณะไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายไดบางสวนไปที่ภาควิชาและมอบอํานาจใหหัวหนาภาคสามารถ
อนุมัติการใชเงินดังกลาวได (วศ.5.1-5) 

คณะฯ มีการประเมินผลงานของผูบริหารระดับคณะและภาควิชา อยางเปนระบบ และมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตก
ลงกันไวลวงหนา ซึ่งเปนวิธีการที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย  โดยผูรับการประเมินจะตองสงขอตกลงภาระงานและผลสัมฤทธิ์
ใหกับผูประเมิน และผูประเมินจะประเมินและวัดผลตามขอตกลงที่ใหไว (วศ.5.1-6) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ระบบฐานขอมูลตางๆของคณะยังไมดีพอ  ทําใหการรายงานผลการดําเนินการตามดัชนีช้ีวัดหลักและแผนกลยุทธตองใช
เวลาในการจัดเก็บขอมูล 

-  เนื่องจากคณะจะตองดําเนินการตามระบบตางๆ หลายอยาง เชน ระบบดัชนีช้ีวัดหลัก การประกันคุณภาพการศึกษา การ
ควบคุมภายใน ทําใหผูปฏิบัติงานสับสนและมีความรูสึกวาเปนภาระ 
2. จุดแข็ง 

-  การบริหารงานและการดําเนินงานทุกอยางเนนการกระจายอํานาจ  และมีการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายไดใหกับ
ภาควิชา 

-  บุคลากรใหความรวมมือในการจัดทําแผนตางๆเปนอยางดี 
3. โอกาส 

-  มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ และใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายในคณะมากขึ้น 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  ดัชนีช้ีวัดหลักและแนวทางการประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงบอย   
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  จัดทําใหระบบตัวช้ีวัดหลัก การประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมภายใน มีความสอดคลองกันมากขึ้น เพื่อลด
ความสับสนและความยุงยากในการดําเนินการ 

-  จัดทําระบบฐานขอมูลที่สามารถสืบคนผานเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหการรวบรวมขอมูลทําไดงายและรวดเร็ว 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 5.1-1  :  แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร        

ป พ.ศ. 2545-2549 
วศ. 5.1-2  :  มติที่ประชุมกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2543  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543  ใหความ

เห็นชอบแผนกลยุทธระยะกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร (ป 2545-2549) 
วศ. 5.1-3  :  รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548 และการเสนอดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 

2549 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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วศ. 5.1-4  :  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2548 วันที่ 16 ธันวาคม 2548  ใหความ
เห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548  

วศ. 5.1-5  :  คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 1427/2543  เรื่อง มอบอํานาจใหรองคณบดี หัวหนาภาคและเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 60/2543 เรื่อง มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการใหแก
หัวหนาภาควิชา 

วศ. 5.1-6  :  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ภาพกิจกรรมการดําเนินการ : 

5.1-1 :  การประชุมกรรมการประจําคณะฯ 

 
 
5.1-2 :  ระบบการประชุม 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 3 N/A 3 4 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.46 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 5.2 
     1 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และ 
            ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

2 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
3 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100 
4 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50  
5 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2548 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2548  คณะฯดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูประจําปงบประมาณตามแผนฯของมหาวิทยาลัย 

(วศ.5.2-1)  โดยมีการสงบุคลากรไปอบรม และรวมการเสวนา  ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  ซึ่งในการดําเนินการและการ
ติดตามผลในระดับมหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนไมนอยกวารอยละ 50  และเกิดผลสําเร็จตามแผนไมนอยกวารอยละ 100 (วศ.
0.0-2) 

ในสวนของคณะฯไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งที่เปนการประเมินภายนอก  ภายในมหาวิทยาลัยและภายใน
คณะฯ  มาดําเนินการจัดทําเปนกลยทุธและแผนพัฒนา (วศ.5.2-2) และมอบหมายใหรองคณบดีที่รับผิดชอบภารกิจเหลานั้นไป
จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ เพื่อทําการปรับปรุง ปองกัน (วศ.5.2-3)  นอกจากนี้  ในการประเมินภายในแตละครั้งจะมีการคัดเลือก
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) (วศ.0.0-3)  เพื่อที่จะไดนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานดวยกันตามโครงการเวที
คุณภาพ (วศ.5.2-4) สําหรับในสวนของคณะฯในปที่ผานมามีแนวปฏิบัติที่ดีเปนแบบอยาง 1 แนวปฏิบัติ คือ การสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเองโดยหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  นอกจากนี้ในระดับคณะฯไดมี
การติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  โดยคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ (วศ.5.2-5)  ผลที่ไดจากการติดตามที่เปน Best Practices ในระดับภาควิชาฯ เชน  การมีรางวัล
ผูสอนดีเดน  เปนตน  ก็จะถูกนํามาถายทอดใหหนวยงานอื่นๆ ไดรับรูรับทราบดวย  โดยการสื่อทางรายงาน (วศ.5.2-6)  และการ
เขาสูกระบวนการบันทึกความรูตามโครงการ KM  ของคณะฯ (วศ.5.2-7)  ตอไป 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ KM ยังไมทั่วถึง 
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2. จุดแข็ง 
-  มีผูเช่ียวชาญดาน KM ในระดับแนวหนาที่สังกัดอยูในคณะฯ ที่มีสวนในการวางระบบ KM ของมหาวิทยาลัยอยูแลว

จํานวนหนึ่ง 
-  บุคลากรของคณะฯมีความพรอมและใหความรวมมือดี 

3. โอกาส 
-  นโยบาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน  และเปนหนวยงานแรกๆ ของประเทศ ในการนําระบบ KM มาใชใน

การบริหาร 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  ความรูและความเขาใจของบุคลากรในเบื้องตนอาจมีไมเพียงพอ 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  การพัฒนาระบบการจัดการความรู (Knowledge Management)  ทั้งระบบที่ครอบคลุมองคความรูที่เกี่ยวของกับคณะวิศวฯ
ทั้งหมด 

-  การใหความรู KM ทาง website 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-2  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2546 
วศ. 0.0-3  :  รายงานประจําปการเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2547/

ปงบประมาณ 2548 
วศ. 5.2-1  :  แผนการดําเนินการ  การจัดการความรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ป  2548-2549 

(http://www.personnel.psu.ac.th/new1/new11.pdf) 
วศ. 5.2-2  :  กลยุทธและแผนพัฒนาดานตางๆ ปการศึกษา 2547-2548 
วศ. 5.2-3  :  แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามกลยุทธและแผนพัฒนาดานตางๆ ปการศึกษา 2547-2548 

(ครั้งที่ 2) 
วศ. 5.2-4  :  โครงการเวทีคุณภาพ  โครงการ Site Visit เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2549 
วศ. 5.2-5  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 069/2548 และ 055/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการ

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 5.2-6  :  รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบ (Checklists) การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วศ. 5.2-7  :  แผนการจัดการความรู  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 3 N/A 5 5 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.46 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 5.3 
     5 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตรอยละ80 ของแผน 
     4 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
     3 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
     2 =  มีแผนกลยุทธของสถาบัน 
     1 =  คณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในชวงปงบประมาณ 2545-2549 คณะฯ ไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธระยะกลางป 2545-2549 (วศ.5.1-1) ซึ่งเปน
แผนกลยุทธของคณะฯ  มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผ ู รับผิดชอบ(วศ.5.3-1)  และไดมีการ
ทบทวนและปรับปรุงในปงบประมาณ 2547 (วศ.5.3-2) โดยผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ (วศ.5.3-3) ในการกําหนดแผนกล
ยุทธนั้น คณะฯ ไดนําเอาแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนแบบอางอิงเพื่อใหสอดคลองกัน ซึ่งแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยได
ถูกกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติโดยภาพรวมแลว ในการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธคณะฯกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย  คณะฯไดมีการมอบหมายใหกลุมงานแผนงาน การเงินและพัสดุเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งผลการวิเคราะห  
พบวา  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 80 (วศ.0.0-1)  ในขณะที่แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติมากกวารอยละ 80  เหมือนกัน (วศ.5.3-4) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  บุคลากรบางสวนยังใหความสําคัญกับแผนกลยุทธไมมากนัก การทํางานหลายอยางทําเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา หรือทํา
ตามวิธีเดิมที่เคยทํามา 
2. จุดแข็ง 

-  การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุดัชนีช้ีวัดหลัก และการมีระบบประกันคุณภาพ มีสวนสงผลใหการทํางานบรรลุตามแผนกล
ยุทธดวยเนื่องจากดัชนีช้ีวัดหลักบางตัวกําหนดมาจากแผนกลยุทธ 
3. โอกาส 

-  การกําหนดใหมีแผนกลยุทธของคณะฯ ชวยใหการบริหารงานคณะฯ มีเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  งบประมาณที่คณะฯ ไดรับเพื่อการดําเนินการตางๆ มีจํานวนนอยลง เมื่อเทียบกับภาระงาน และภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณดานครุภัณฑ ซึ่งคณะฯ ไดรับจัดสรรนอยมาก จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาคณะฯ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนกลยุทธ 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  ปรับปรุงแผนกลยุทธในระยะตอไปโดยการตั้งเปาในแผนกลยุทธควรมีเปาหมายชัดเจน และเปนเปาหมายที่สามารถบรรลุ
ได ภายใตทรัพยากรที่มีอยู และจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่มีอยู 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.1-1  : แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ป พ.ศ. 2545-2549 

วศ. 5.3-1  : คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 21/2543 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ. 5.3-2  : แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ป 
พ.ศ. 2545-2549 (ฉบับปรับปรุงใหม) 

วศ. 5.3-3  : หนังสือเชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธระยะกลางของคณะวิศวกรรมศาตร 
วศ. 5.3-4  : ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับเปาหมายกระทรวงและเปาประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 3 3 3 4 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.46 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 5.4 
     5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 
     4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
     3 =  ม ีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
     2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
     1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ลักษณะของทรัพยากรที่คณะฯ มีการใชรวมกันทั้งในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  
ประกอบดวย 

1. การจัดสรรที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑและการจัดสรรคาวัสดุใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของแตละหนวยงาน 
2. การใชหองเรียน หองประชุมรวมกันทั้งภายในคณะฯ และนอกคณะฯ 
3. การใชยานพาหนะรวมกัน ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับคณะ/หนวยงานอื่น ๆ /หนวยงานในมหาวิทยาลยั 
4. อาจารยพิเศษที่คณะฯ ตองขอความอนุเคราะหจากคณะฯ/หนวยงานอื่นๆ เชน คณะวิทยาการจัดการ เปนตน และ

มีสวนที่คณะฯ ไปชวยสอนคณะอื่น/หนวยงานอื่น ๆ 
5. ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญทั้งในสวนที่มาจากหนวยงานภายนอกและในสวนของการไปรวมกับหนวยงานภายนอก

อื่น ๆ 
6. การจัดการเรียนการสอนรวมกัน 
 
ในการดําเนินการพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรภายในคณะฯ แตละประเภท มีดังนี้ 
1.  การจัดการที่ดิน สิ่งกอสราง ดําเนินการและพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณคาที่ดิน และ

สิ่งกอสราง (วศ.  5.4-1)  โดยพิจารณาจากความตองการและความจําเปนของหนวยงาน และการใชประโยชนรวมกันในอนาคต 
2. การจัดการครุภัณฑ ดําเนินการและพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ (วศ.5.4-2)  โดยพิจารณาตาม

ความตองการและความจําเปนของหนวยงาน  โดยมีเกณฑตกลงที่แนนอน (วศ.5.4-3)  เพื่อใหหนวยงานดําเนินงานตอบสนอง
ภารกิจได 

3. การจัดการวัสดุดําเนินการและพิจารณาการจัดสรรโดย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรวัสดุ (วศ.5.4-4) โดย
จัดสรรตามเกณฑที่กําหนด (วศ.5.4-5) 
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ในสวนของการใชทรัพยากรรวมกัน มีดังนี้ 
1. การใชหองเรียน และหองประชุม 

แนวทางปฏิบัติไดมีการใชหองเรียนและหองประชุมทั้งในสวนกลางของคณะฯ และสวนของภาควิชาฯ ในสวน
ของหองเรียนจะมีการนําหองเรียนทั้งในสวนของภาควิชาฯ และสวนกลางของคณะฯ มาจัดตารางเรียนรวมกัน โดยมหาวิทยาลัย 
(วศ.5.4-6) และมีการอนุญาตใหใชหองเรียนของคณะฯ เปนหองเรียนของตางคณะฯ ดวย ในสวนของหองประชุมมีการวาง
ระบบใหมีการจองการใชหองประชุมสวนกลางโดยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยหนวยงานภายในคณะฯ สามารถขอใชหอง
ประชุมสวนกลางได  หากหองวาง  (วศ.5.4-7) ทั้งนี้ คณะฯ/หนวยงานภายในคณะฯ และตางคณะฯ สามารถขอใชหองประชุม
ของภาควิชา/หนวยงานอื่นไดเชนเดียวกัน  นอกจากนี้คณะฯ ยังไดมีการใชหองประชุมเพื่อการอบรมสัมมนาทั้งทางวิชาการ 
และการบริการวิชาการ ทั้งแบบใหเปลา และคิดคาบริการอยูเปนประจํา  ทั้งนี้ ในแตละปจะมีการวิเคราะหการใชประโยชนหอง
บรรยาย หองประชุมอบรมสัมมนา (วศ.5.4-8และ วศ.5.4-9) เปนประจําทุกป  โดยกลุมแผนงาน การเงินและพัสดุเปน
ผูรับผิดชอบ 

2. การใชยานพาหนะ 
คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการใชยานพาหนะรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกคณะฯ ที่ชัดเจน  แตเนื่องจาก

การใชยานพาหนะไมมีการกําหนดเปนแผนลวงหนา  แตเปนการขอใชบริการทั้งในลักษณะที่หนวยงานขอใชบริการของคณะฯ 
และในลักษณะของคณะฯ ขอใชบริการหนวยงานอื่น ทั้งนี้ ในสวนที่เปนหนวยงานภายในคณะฯ สามารถขอจองยานพาหนะได
ทางอินเทอรเน็ต 

3. ผูสอน/อาจารยพิเศษ 
ในรายวิชาที่คณะฯ ขาดแคลนอาจารยผูสอนก็จะมีการขอความอนุเคราะหจากอาจารยพิเศษในสถาบัน/

หนวยงานภายนอกคณะฯ มาเปนอาจารยพิเศษเปนการลวงหนา และกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนการสอน (วศ.5.4-10) 
ของภาควิชาฯ และมีอาจารยของคณะฯ บางสวนที่ตองไปชวยสอนใหกับหนวยงานอื่น ๆ ตางคณะฯ  อีกจํานวนหน่ึงดวย
เชนเดียวกัน (วศ.5.4-11 และ วศ.5.4-12) 

นอกจากนี้ ภายในคณะฯ มีสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชอาจารยประจําในภาควิชาฯ อื่นที่มีความ
เช่ียวชาญในวิชาดังกลาว เชน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เปนตน  

1. ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/วิทยากร 
คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ โดยการจัดหาที่ปรึกษามาชวยงานบริการวิชาการของคณะฯ  ใน

กรณีที่ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/วิทยากรในสาขานั้น ๆ  โดยขอความรวมมือจากคณะฯ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  เชน คณะ
วิทยาการจัดการ (ดานการบริหารบุคคล บัญชี การเงิน การตลาด) คณะเศรษฐศาสตร (การตลาด การวิเคราะหธุรกิจ)  และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (การผลิตและการแปรรูป) เปนตน  หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การไฟฟา
การผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาภาคใต และสถาบันทางการเงิน
อื่น ๆ  ในขณะเดียวกันบุคลากรสวนหนึ่งของคณะฯ ก็จะไปชวยบริการวิชาการแกหนวยงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันอีก
จํานวนหนึ่งดวย 

5.    การจัดการเรียนการสอนรวมกัน 
คณะฯไดมีการจัดการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตหาดใหญ) ที่เขต

การศึกษาภูเก็ต 
สําหรับการประเมินผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนั้น คณะฯ ไมไดมี

การประเมินผลออกมาชัดเจน เนื่องจากเปนการใชทรพัยากรที่มีอยูแลว ทั้งในสวนของคณะฯ และหนวยงานอื่น และการใช
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ทรัพยากรตาง ๆ ดังกลาวก็เปนการใชบริการที่มีตนทุนคาใชจายในระดับใกลเคียงกัน  ดังนั้น การที่มีการใชทรัพยากรรวมกันจะ
มีผลทําใหเกิดความสะดวกในการใชบริการ และเปนการใชทรัพยากรอยางเต็มที่  อยางไรก็ตาม  หากมีกรณีที่ตองมีการจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะดังกลาวคณะฯไดมีการประเมินแนวทางในการตัดสินใจที่จะลงทุนในทรัพยากรเหลานี้วามีความคุมคา
หรือไมในระดบัหนึ่ง 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัยนั้นมีแผนเพียงบางกรณี   
-  ไมมีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาจารยพิเศษ 

2. จุดแข็ง 
-  มีการวิเคราะหและพิจารณาความตองการใชทรัพยากรของคณะ และมีใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรมชวยที่ทําใหตอบสนองการใชทรัพยากรรวมกันทางดานหองเรียน หอง
ประชุมและยานพาหนะ 
3. โอกาส 

-  หนวยงานตาง ๆ เริ่มเห็นความสําคัญ และมีความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันมากขึ้น 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  ความพรอมและนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ในการใชทรัพยากรรวมกันมีความแตกตางกัน 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรรวมกัน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.4-1 :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 087/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 1 ป ประจําปงบประมาณ 2550 

วศ. 5.4-2 :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 086/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ
ปงบประมาณ 2550 

วศ. 5.4-3 : เกณฑการพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 5.4-4 :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 082/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินคาวัสดุ คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ. 5.4-5 : คูมือปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุ 
วศ. 5.4-6 : ตารางเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร (http://phoenix.eng.psu.ac.th/~ngpanyar/Sch/) 
วศ. 5.4-7 : ตารางการใชหองเรียน (http://phoenix.eng.psu.ac.th/~ngpanyar/Sch/) 
วศ. 5.4-8 :  การวิเคราะหการใชประโยชนหองบรรยาย หองประชุมอบรม สัมมนา ปการศึกษา 2546 
วศ. 5.4-9 :  การวิเคราะหการใชประโยชนหองบรรยาย หองประชุมอบรม สัมมนา ปการศึกษา 2547 
วศ. 5.4-10 : หนังสือเชิญเปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2549 และตัวอยางขอมูลรายวิชาที่สอนโดยอาจารยพิเศษ 

สาขาวิศวกรรมวัสดุ ภาคการศึกษาที่ 1/2548 และ 2/2548 
วศ. 5.4-11 : หนังสือเชิญอาจารยไปเปนอาจารยพิเศษ 
วศ. 5.4-12 : ขอมูลอาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2544-2549 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 3 2 3 4 1 2 >3 3 1 1 5 0.46 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 5.5 
     5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
     4 =  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
     3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
     2 =  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
     1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนาและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารและการตัดสินใชทางบริหารมาเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว (วศ.5.5-1)  โดยมีฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการวางแผน พัฒนา และ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีใชในปจจุบัน ประกอบดวย (วศ.5.5-2) 
• ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
• ระบบการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 
• ระบบควบคุม จัดการ และใหบริการการพิมพงานของนักศึกษา 
• ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการพรอมออกใบยืม สรุปประวัติการเดินทางไปราชการ และระบบการ

ออกใบยืมเงินทั่วไป 
• ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของอาจารย  บุคลากรสายสนับสนุน 
• ระบบการลา 
• ระบบการจัดซื้อ/จางวัสดุ 
• ระบบการขออนุมัติเบิกจาย 
• ระบบการออกใบเสร็จ 
• ระบบโอนเงินและพิมพสั่งจายเช็ค 
• ระบบการจัดการหองเรียน 
• ระบบการจัดการลูกหนี้ยืมเงิน 
• ระบบการจัดการขอมูลครุภัณฑโครงการเงินกูจากธนาคารโลก 
• ระบบการจัดการยานพาหนะ 
• ระบบการประชุม 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/5-12 

• ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
• ระบบ Virtual Classroom 
• ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
• ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
• ระบบรายงานการเบิกจายการเดินทางไปราชการ 
• ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

 
ระบบสารสนเทศที่จัดทําและพัฒนาในปการศึกษา 2548 

• ระบบการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 
• ระบบเรียกดูผลการศึกษาของนักศึกษาโดยผูปกครอง 

 
 ระบบสารสนเทศที่กําลังจัดทําในปการศึกษา 2549 

• ระบบฐานขอมูลจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน 
• เว็บฐานขอมูลศิษยเกาของคณะฯ 
• ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ 
• ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
• เว็บเพจสถิติการใชงานคอมพิวเตอรของนักศึกษา 
• ระบบการจําหนายตําราเรียน 
• ระบบการจัดหองประชุม อบรม/สัมมนา/สถานที่จัดกิจกรรม 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับความตองการ  คณะฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหญสําหรับทั้งคณะเพื่อเก็บขอมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่จําเปนในการดําเนินงานของคณะฯ ซึ่งที่ผานมาไดมีการเริ่ม
พัฒนาไปบางแลว โดยไดเนนพัฒนาฐานขอมูลที่สอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ของระบบประกันคุณภาพ ซึ่งที่ผานมาไดพัฒนา
ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค เปนที่เรียบรอยแลว  เมื่อฐานขอมูลใหญเสร็จ
สมบูรณ การดําเนินงานตางๆ จะอิงจากฐานขอมูลนี้ 

เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนา คณะฯ โดยฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรมีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  โดยการมีการทดลองใชงานกอนโดยผูใชที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบ และเปดโอกาสใหมีการแจงผลการใชระบบผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน  - 
2. จุดแข็ง 

-  คณะฯ มีบุคลากรดานคอมพิวเตอรที่มีประสบการณ และมีความสามารถ ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ไดตามความ
ตองการ และมีคณาจารยที่สามารถใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาใหกับผูพัฒนาระบบ 
3. โอกาส 

-  เทคโนโลยีดาน IT มีความกาวหนามากขึ้นและราคาถูกลง ทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศทําไดสะดวก รวดเร็วขึ้น 
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4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
- ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสวนใหญตองการการเชื่อมตอดวยเครือขายความเร็วสูง เมื่อมีการใชงานมากจะทําใหระบบ

ทํางานไดชาลง ทําใหตองปรับปรุงระบบเครือขายอยูเสมอ 
- ความตองการใชงานระบบสารสนเทศมีมากกวาความสามารถที่จะพัฒนาระบบไดทัน 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  การกําหนดและจัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชัดเจน และมีเปาหมายที่แนนอน และเตรียมงบประมาณไวเพื่อ

ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และระบบฮารดแวรตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.5-1 : นโยบายการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 
วศ. 5.5-2 : ระบบสารสนเทศตางๆ (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/) 

ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
5.5-1  :  หองคอมพิวเตอร                                                                    5.5-2  :  หองเรียน และหองประชุม 

                                                        
5.5-3  :  ระบบการลงเวลามาปฏิบัติงาน                                                5.5-4  :  ระบบการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนากา

ร 
รวม 

คะแนน
ถวง นน. 

1.82 >100,000.00 114,671.25* 284,891.11 245,756.43 1-
64,999 

65,000-
99,999 

>100,000 3 1 1 5 0.46 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การบริหารจัดการสินทรัพยถาวรในสวนของครุภัณฑ และอาคารสถานที่ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการ

พยายามจัดหา เพื่อใหเพียงพอกับความตองการและการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษาในทุกระดับ และตามภาระงานที่มีเพิ่มขึ้น 
เชน ภาระงานวิจัย และบริการวิชาการ เปนตน โดยในแตละปคณะฯ ไดรับการจัดสรรไมมากนัก ประมาณ 83,357,384  บาท/ป  
ในขณะที่ในสวนของที่ดินเปนการจัดสรรโดยรวมจากมหาวิทยาลัยโดยการกระจายตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (วศ. 
5.6-1)      ผลการดําเนินงาน ในป 2548  คณะฯ มีสินทรัพยถาวรทั้งหมด 586,792,628.90 บาท สวนใหญเปนรายการที่ดิน คิด
เปนรอยละ 85.79 ของมูลคาสินทรัพยถาวรทั้งหมด  คิดเปนสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา = 245,756.43 
บาท/คน  ซึ่งลดลงกวาปการศึกษา 2547 เล็กนอย  เนื่องจากมูลคาสินทรัพยถาวรลดลง  ในขณะที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาเพิ่มขึ้นมาก  
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  คณะฯ ไดรับงบประมาณแผนดินดานอาคารสถานที่ และครุภัณฑนอยทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพ 
2. จุดแข็ง 

-  คณะฯ มีการใชงบประมาณในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
3. โอกาส 

- มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความกาวหนาทางงานวิจัยของคณะฯ  และสนับสนุนใหไดรับงบประมาณดานสิ่งกอสรางเปน
อาคารวิจัยงบประมาณประมาณ 100 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2550 หรือ 2551 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  มหาวิทยาลัยตองทุมเทงบประมาณไปที่เขตการศึกษาใหม ๆ หรือคณะใหม ๆ ทําใหไมสามารถจัดสรรสินทรัพยถาวรได
อยางทั่วถึงทําใหการขยายตัวของงานวิจัยภายในคณะฯ ไมรวดเร็วเทาที่ควร เพราะเกิดการขาดแคลนพื้นที่ และครุภัณฑในการ
ทําวิจัย 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา  - 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.6-1  :  ขอมูลประกอบสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท/คน) ปงบประมาณ 2544, 2547 และ 
2548 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/5-15 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.7  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม

คะแนน
ถวง นน. 

1.81 <108,000.00* 158,404.03 83,897.27 89,673.56 
> +10% 
หรือ 

< -10% 

5-9.99% 
และ 

(-5) –  
(-9.99)% 

(-4.99) – 
(4.99)% 1 1 0 2 0.18 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คาใชจายทั้งหมดที่คณะฯ ใชในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยวัสดุ  

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคาตามปงบประมาณ  ในป พ.ศ. 2548 คิดเปนจํานวน 214,113,559.30  บาท  
(วศ.5.7-1) เมื่อเทียบตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีเทียบเทาเทากับ 89,673.56  บาท/คน ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐาน คือ 70,312 
บาท/คน ถือวาอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง  อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาลดลงจากป 2544 
คอนขางมาก  อยางไรก็ตาม คาใชจายทั้งหมดนี้เปนคาใชจายที่รวมคาใชจายของคณะฯ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตปริญญาโทและ
เอกดวย  และสวนหนึ่งมาจากการที่คณะฯ มีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึง 11 สาขา  ทําใหมีคาใชจายในการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้น   
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการเปดสอนปริญญาตรีมากถึง 11 สาขาวิชา โดยรับนักศึกษา
ปริญญาตรีปละประมาณ 700 คน ทําใหมีคาใชจายตอจํานวนนักศึกษาสูง ในสวนของการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. จุดแข็ง  - 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

- สถานการณปจจุบันทางดานการเงินและงบประมาณของประเทศจะทําไดคอนขางยาก ทําใหการลดคาใชจายตอหัว
นักศึกษาทําไดยาก เพราะการเพิ่มจํานวนนักศึกษาแตละสาขาตองการพื้นที่และครุภัณฑเพิ่มขึ้น แมจะไมเปนสัดสวนโดยตรง
กับการเพิ่มจํานวนนักศึกษากต็าม  

- นักเรียนมีแนวโนม โดยเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตรลดลง 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  เพิ่มจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถทําไดโดยไมตองเพิ่มอาจารย พ้ืนที่ หรือครุภัณฑมากนัก 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.7-1  :  ขอมูลประกอบคาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  ป 2544, 2547 และ 2548 
 
 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/5-16 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม

คะแนน
ถวง นน. 

1.81 3.00 0.12 5.93 8.21 1-4% 
+5-9% 
หรือ 

>15% 
+10-15% 2 1 1 4 0.36 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการดําเนินการตามภารกิจหลัก เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด  ภายใตงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณเงินรายได  ซึ่งในการบริหารภายใตงบประมาณแผนดินโดยรวม  เมื่อเทียบกับภารกิจ/งานที่ทําแลวยังไมเพียงพอ 
(ไมมีเหลือจาย)  ทําใหตองมีการใชงบประมาณเงินรายไดมาใชจายในการดาํเนินการถึง 52.67% ของงบประมาณรายจายทั้งหมด  
ในขณะที่รายไดสวนใหญของคณะฯ มาจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ทําใหเงินเหลือจายของคณะฯ มีไมมาก
นัก และในบางปก็อาจมีการติดลบบาง  อยางไรก็ตามคณะฯ ยังมีเงินรายไดจากเงินวิจัยสะสมทําใหในปการศึกษา 2548 มีเงิน
เหลือจายสุทธิ จํานน 19,148,903.53 บาท คิดเปนรอยละ 8.21 ตองบดําเนินการ  (วศ.5.8-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  รายไดมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับภารกิจหลัก 
-  การจัดทํางบประมาณเงินรายไดยังไมใกลเคียงกับคาใชจายจริง 

2. จุดแข็ง 
-  มีแหลงเงินรายไดจากงานบริการวิชาการ 
-  การใชเงินรายไดมีความยืดหยุนทําใหปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินเพื่อใหไดผลตามนโยบาย 

3. โอกาส 
-  งบประมาณเงินรายไดมีความยืดหยุนในระดับหนึ่งที่สามารถใหโอกาสผูบริหารปรับเปลี่ยนแผนใหเขากับสถานการณได

โดยเร็ว 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  พัฒนาระบบการประมาณการเงินรายจายจากเงินรายไดใหสอดคลองกับเงินรายรับจริง 
-  หาแนวทางลดคาใชจายดําเนินการ 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 5.8-1  :  ขอมูลประกอบรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ป 2544, 2547 และ 2548 

 
 
 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/5-17 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 60.00 15.38 34.67 60.67 
1-
39 

40-59 >60 3 1 1 5 0.46 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีนโยบายสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิชาการมาเปนเวลานานแลว โดยมีทุนสนับสนุนในการ

เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ (วศ. 2.1-9) ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกิดการทําวิจัยที่ไดผล 
ทําใหอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศจึงมีจํานวนเพิ่ม
เรื่อย ๆ  จะเห็นไดจากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 มีอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเทศ จํานวน 37 คน  ตางประเทศ จํานวน 54  คน รวมทั้งสิ้น 91 คน  คิดเปนรอยละ 60.67 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด (วศ.0.0-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  คณะฯ มีผลงานที่มีการนําเสนอในระดับนานาชาตินอย 
2. จุดแข็ง 

-  อาจารยของคณะฯ มีผลงานทางวิชาการในระดับประเทศมาก ทําใหมีการนําเสนอผลงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น มีผลทํา
ใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากในคณะฯ 
3. โอกาส 

-  คณะฯ มีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ และมีทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  งบประมาณในการสนับสนุนมีจํากัด 
-  การมีการนําเสนอผลงานวิชาการมาก ทําใหมีผลตอการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  สนับสนุน และสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติมากขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ. 2.1-9  :  เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/5-18 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.10  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา(บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม

คะแนน
ถวง นน. 

1.82 15,000.00 15,501.79 26,213.63 26,392.54 1-
9,999 

10,000
-

14,999
>15,000 3 1 1 5 0.46 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะใชงบประมาณการสนับสนุนใหคณาจารยในการศึกษาตอ การประชุมทางวิชาการ  การเสนอผลงานทางวิชาการ 

การฝกอบรมหรือดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชทั้งเงินงบประมาณ เงินรายได เงินกองทุน ในปการศึกษา 2548 
คณะฯไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ จํานวน 4,381,161.99 บาท (วศ.0.0-1) ทั้งนี้ รวมเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนจากสวนกลางดวย (วศ.5.10-1) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  คณะฯ มีงบประมาณในการพัฒนาจํากัด  เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยที่คณะฯ ตองพัฒนา 
2. จุดแข็ง 

-  คณะฯ เห็นความสําคัญและความจําเปนพัฒนาคณาจารยทุกดาน 
3. โอกาส 

-  อาจารยเห็นความสําคัญของการพัฒนา 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  ยังมีอาจารยที่ตองพัฒนาอีกมาก  โดยเฉพาะการพัฒนาอาจารยสูปริญญาเอก  ซึ่งในปจจุบันยังมีนอยอยู และคาใชจายในการ
พัฒนาคอนขางสูง 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  พยายามหาวิธีการในการจูงใจผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหมาสมัครเปนอาจารย โดยอาจใชเงินชดเชยที่ตํ่ากวา
จํานวนที่จะตองใชในการใหทุนอาจารยไปศึกษาตอปริญญาเอก 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  : รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548 
วศ.5.10-1 : ขอมูลประกอบงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศ และตางประเทศตออาจารยประจํา ปการศึกษา  

2544, 2547 และ 2548 
 
 
 
 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/5-19 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

1.82 95.00* 100.00 100.00 100.00 1-54 55-79 >80 3 1 1 5 0.46 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ไดกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ใหบุคลากรทุกคนตองรับการพัฒนา (ศึกษาตอ อบรม 

สัมมนา ดูงาน) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง   ทําใหบุคลากรไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา  นอกจากนี้คณะฯ ยังไดกําหนดใหมี
การพัฒนาตนเองเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในการปฏิบัติงานประจําป (วศ.5.1-6)  โดยกําหนดไวที่สัดสวน 5% ของการ
ประเมิน และยังไดกําหนดความรูความสามารถ และทักษะในงานที่ทําเปนหัวขอหนึ่งในการประเมินความสามารถเชิง
สมรรถนะดวย 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ยังขาดการพัฒนาบุคลากรครบวงจร 
2. จุดแข็ง 

-  บุคลากรที่ไดรับการพัฒนามีความตื่นตัว และเห็นความสําคัญมากขึ้น 
3. โอกาส 

-  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเอื้ออํานวยใหมีการนําผลการพัฒนาตนเองไปเปนสวนหนึ่งของการประเมิน 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความจําเปนและความสําคัญของการพัฒนา 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  กําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรทุกคนเขียนขอตกลงในการทํางานวาตนเองจะเขารับการพัฒนาอยางนอยหนึ่งครั้งตอป 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.1-3  : รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548 และการเสนอดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 
2549 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วศ. 5.1-6  : คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/6-1 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.22 90.00 N/A 82.61* 92.00* 1-79 80-99 100 2 1 0 3 0.33 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 11 หลักสูตร (วศ.6.1-1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 10 หลักสูตร (วศ.6.1-2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร (วศ.6.1-3) ทุกหลักสูตรที่คณะฯ
วิศวกรรมศาสตรเปดสอนไดผานกระบวนการกลั่นกรองตั้งแตระดับภาควิชาที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง โดยในขั้นตอนของ
การเปดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร (วศ.6.1-4 และ วศ.6.1-5) มีคณะกรรมการที่ประกอบดวยคณาจารยจากภาควิชา และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรทุกฉบับไดผานการกลั่นกรอง และให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ คณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร  คณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัแลว จะถูกสงตอเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบและรับทราบ 

นอกจากนี้  หลักสูตรของบางสาขาวิชาที่จัดอยูในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เชน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ 
และวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ยังไดผานการรับรองจากสภาวิศวกรอีกดวย (วศ.6.1-6)  อยางไรก็ตามยังมีบางหลักสูตรที่ยังไมผาน
เกณฑของ สกอ.  จํานวน 2 หลักสูตร  เนื่องจากไมไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง คือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร  และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  การปรับปรุงหลักสูตรยังไมเปนระบบ 
2. จุดแข็ง 

-  หลักสูตรสวนใหญสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
-  ทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร 

3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  โครงสรางหลักสูตรมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากถูกจํากัดโดยเกณฑของ สกอ. และสภาวิศวกร ทําใหขาดความยืดหยุนในการ
จัดทําหลักสูตร 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  ปรับปรุงหลักสูตรที่เลยรอบการปรับปรุง 
-  จัดระบบ/มาตรการใหมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่กําหนด 

 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/6-2 

-  เพิ่มจํานวนบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดบุคลากรในกรณีที่มีความจําเปน  หรือพิจารณาปดบางหลักสูตรที่ไมมีความจําเปน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.1-1  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 11 หลักสูตร 
วศ. 6.1-2  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 11 หลักสูตร 
วศ. 6.1-3  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  3 หลักสูตร 
วศ. 6.1-4  :  ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วศ. 6.1-5  :  คูมือการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (http://www2.psu.ac.th/graduate/mua/rule.php) 
วศ. 6.1-6  :  เอกสารรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยสภาวิศวกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/6-3 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.22 15.00 10.53 15.15 16.03 
>+10%
หรือ  

<-10% 

6-9.99% 
และ  
(-6)-

(9.99)% 

(-5.99)-
(5.99)% 1 1 0 2 0.22 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ระหวางปการศึกษา   2544-2548   คณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปการศึกษาละประมาณ    

600 - 700  กวาคน  ในปการศึกษา 2548 ไดกําหนดรับนักศึกษารวมทุกสาขาวิชา 723 คน (ตามแผน)  แผนการรับนักศึกษาปริญญาโท
ไดเพิ่มขึ้นเปน 308 คน และนักศึกษาปริญญาเอกอีกจํานวน 26 คน (วศ.6.2-1) และจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับจริงในป
การศึกษา 2548 คือ 804 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่วางไว แตจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมีจํานวนต่ํากวาแผน 
คือ 75 คนและ3 คนตามลําดับ (วศ.6.2-2) 

เมื่อคํานวณอัตราสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํากลับพบวา มีคาเพียง 16.03 ซึ่งยังต่ํากวา
คาปกติของสาขาวิศวกรรมศาสตร (20:1)  สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผน อีก
สาเหตุที่สําคัญ คือ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตกออกคอนขางมากในชวงปการศึกษา 2542-2546 (ประมาณ 20%)  แมวา ใน
ปการศึกษา 2547-2548 จะมีจํานวนนักศึกษาตกออกนอยลงมาก (ตํ่ากวา 10%)  แตผลกระทบจากนักศึกษาในรุนกอนหนานี้ รวมทั้ง
จํานวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน (รุนละประมาณ 50-60 คน) ยังคงดํารงอยูในปการศึกษา 2548 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  คณะวิศวกรรมศาสตรยังไมเปนตัวเลือกตน ๆ ของการเขาศึกษาของนักศึกษา (ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
2. จุดแข็ง 

-  เปนสถาบันการศึกษาแหงแรก ๆ ในภาคใตที่เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
-  มีงานวิจัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของทองถิ่น และนโยบายของประเทศ คือ การวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเซล และการวิจัยที่เกี่ยวกับ

ยางพารา 
3. โอกาส 

-   เปนทางเลือกทางการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรของประชาชนในทองถิ่นภาคใต 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหนักศึกษาเลือกไปศึกษาสถาบันในภูมิภาคอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในภาคอื่น ๆ ของประเทศ 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  จัดใหการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมาก

ขึ้น 
-  ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาใหมีความหลากหลาย และเพิ่มชองทางการรับนักศึกษาที่มีความสามารถ 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 6.2-1  : ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาตามแผน และที่คณะยืนยันจะรับเขาใหมในปการศึกษา 2544-2548 จําแนกตามสาขาวิชา 

และระดับการศึกษา 
วศ. 6.2-2  : จุลสารงานทะเบียนกลาง ปที่ 9 ฉบับที่ 11 ปการศึกษา 2548 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม 

คะแนน
ถวง นน. 

2.22 43.00* 33.12 45.24 49.70 1-39 40-59 >60 2 1 1 4 0.44 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
  เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายอยางชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอก โดยการสนับสนุนเงินรายไดของคณะใหเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก  
(วศ.6.3-1) ในแตละปอยางตอเนื่อง ประกอบกับในชวง 10 ปที่ผานมารัฐบาลจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับ ปริญญาโท 
และเอก ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอยางตอเนื่องโดยผานทางทบวงมหาวิทยาลัย กพ.และ สวทช. จึงทําใหคณะ
วิศวกรรมศาสตรสามารถสงคณาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดเปนจํานวน ประมาณ 40 – 50 คน  ในปจจุบัน
มีคณาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาทํางานเพิ่มขึ้น โดยในปการศึกษา 2544 ซึ่งมีคณาจารยจบปริญญาเอก 51 คนจาก 
156 คน คิดเปน   33.12 %  และในปการศึกษา 2548 มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น เปน 83 คน จาก 174 คน คิดเปน 
47.70%  (วศ.6.3-2 และ วศ.6.3-3) เหตุที่จํานวนรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีตัวเลขไมสูงมากนักเพราะทางคณะ
ไดขยายการเรียนการสอนไปยังเขตการศึกษาภูเก็ตจึงทําใหตองรับอาจารยเพิ่มขึ้นที่เขตการศึกษาภูเก็ตดังนั้นจํานวนอาจารยประจํา
โดยรวมสูงขึ้น ประกอบกับการรับอาจารยใหมก็ไมสามารถรับบุคคลที่จบปริญญาเอกได  นอกจากนี้อาจารยที่คณะสงไปศึกษาตอไม
สามารถกลับมาปฏิบัติงานไดตามแผน     

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  มีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  เทากับรอยละ 49.70 ตออาจารย
ประจํา  ในปการศึกษาหนาตามแผนคาดวาจะมีอาจารยจบปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงานอีกประมาณ 13 คน แตอยางไรก็ตามใน 5 ป
ขางหนาจะมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกเกษียณอายุถึง 9 คน (วศ.6.3-4) เมื่อพิจารณาแผนการสงอาจารยไปศึกษาตอและการ
เกษียณอายุก็จะพบวาคณะจะมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกไดสูงสุดไมเกิน 57 % ในกรณทีี่ไมสามารถรับอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกได  ดังนั้นทางคณะจะตองพยายามผลักดันใหคณาจารยที่จบปริญญาโทที่มีอยูจํานวนหนึ่งลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
และพรอมกับสรางมาตรการในการดึงคนจบปริญญาเอกใหเขามาเปนอาจารยใหมจึงจะทําใหรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเขาใกล 60 % ตามเกณฑของสมศ. 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  อาจารยไมสามารถสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
-  เงินเดือนอาจารยนอยไมสามารถดึงดูดคนที่จบปริญญาเอกมาเปนอาจารยได 

2. จุดแข็ง 
-  มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการศึกษาตอของคณาจารย 
-  มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและคณะเรียกวาโครงการเพิ่ม Ph.D. เปน 50% 
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3. โอกาส 
-  มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมศาสตรมากขึ้น เปนการเปดโอกาสให

อาจารยที่มีภาระครอบครัวสามารถศึกษาตอในประเทศได 
-  มหาวิทยาลัยในอเมริกามีความตองการนักศึกษาในระดับปริญญาเอกมาก มีการเสนอทุน TA หรือ RA ใหกับคณาจารยของ

คณะถามีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทอยูในขั้นดีมาก และภาษาอังกฤษสอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  ทุนการศึกษาตางประเทศที่จัดสรรโดย สกอ. มีจํานวนนอยลงและมีการแขงขันสูง 
-  สถานการณของ 3 จังหวัดภาคใตสงผลตอการรับอาจารย ทําใหคนจากภาคอื่นไมกลามาทํางานที่จังหวัด 
-  อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะเกษียณอายุไปจํานวนหนึ่ง 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  กําหนดแผนการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีศักยภาพที่สามารถศึกษาตอได  
-  ดําเนินการเชิงรุกในการหาบุคคลเขามาบรรจุเปนอาจารยใหม เชน ติดตอทาบทามนักเรียนทุน กพ. หรือนักเรียนทุน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่ยังไมกําหนดหนวยงาน หรือนักเรียนทุนคปก. หรือนักเรียนที่ศึกษาดวยทุนตนเอง พรอมทั้งจัดทําระบบ
คาตอบแทนที่สามารถจูงใจได 

-  จัดระบบสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของคณาจารย 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.3-1  :  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 
ประจําป 2549  

วศ. 6.3-2  :  รายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2544  2545 และ 2546 
วศ. 6.3-3  :  รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย  คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 
วศ. 6.3-4  : ขอมูลเกษียณอายุราชการของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตรในแตละป 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.4  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม 

คะแนน
ถวง นน. 

2.22 45.00 37.66 46.43 50.00 1-44 45-69 >70 2 1 1 4 0.44 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเล็งเห็นวาการที่อาจารยสามารถมีตําแหนงทางวิชาการไดนั้นจะตองมีผลงานทางวิชาการ

โดยเฉพาะผลงานที่ไดจากการวิจัย ดังนั้นคณะจึงไดกําหนดใหมีทุนสนับสนุนทีมวิจัยเพื่อใหคณาจารยรวมกลุมกันทํางานวิจัย และ
ทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากเงินรายไดของคณะ นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (วศ.2.1-8 และ วศ.2.1-9)  รวมท้ังจัดใหมีรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานวิชาการทุก
ระดับ(วศ.1.7-8)และประการสุดทายคณะไดจัดใหมีทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหบัณฑิตศึกษามีสวนสนับสนุนงานวิจัย
ของคณาจารย(วศ.2.1-10 และ วศ.2.1-14)  จึงทําใหคณาจารยของคณะมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นและทําใหคณาจารยของคณะมี
ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น (วศ.6.3-3) โดยในปการศึกษา 2544  อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการมีจํานวน 58 คน(ผศ. 45 คน, รศ. 13 คน)  
จากอาจารยทั้งหมด 154 คน คิดเปนรอยละ 37.66  ในขณะที่ในปการศึกษา 2548 มีอาจารยไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพิ่มขึ้น 25 
คน และรองศาสตราเพิ่มขึ้น 10 คน  ดังนั้นในภาพรวมในปการศึกษา2548 จะมีอาจารยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 61 คน และ 
รองศาสตราจารย 23 คน รวม 84 คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 170 คนคิดเปนรอยละ 49.41  จะเหน็วาในชวง 4 ปที่ผานมาไดมี
อาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการและมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นถึง  35 คน  และในปจจุบัน(ณ เดือนก.ย. 2549) (วศ.6.3-3) 
จํานวนอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นเปน 92 คน หรือคิดเปนรอยละ 55  แตอยางไรก็ตามจากการที่กพอ.ไดปรับเปลี่ยน
ระเบียบการขอตําแหนงทางวิชาการ (วศ.6.4-1) ที่กําหนดใหมีหนังสือหรือตําราประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผศ. 
และรศ. อาจจะทําใหอัตราการเพิ่มของอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการลดลง และประกอบกับระเบียบใหมกําหนดใหมีกรรมการ
พิจารณาตําแหนงวิชาการชุดเดียวในระดับมหาวิทยาลัยก็อาจจะทําใหระยะเวลาในการพิจารณานานขึ้นกวาเดิม 

ผลการดําเนินงานในป 2548 มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑสมศ. ทั้งสิ้นรอยละ 50.00 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ยังไมมีตําแหนงศาสตราจารย ในคณะ 
- อาจารยไมไดเตรียมการรองรับระเบียบใหมทําใหตองใชเวลาในการจัดทําหนังสือหรือตําราเพิ่มเติม 
- อาจารยที่สนใจการสอนอยางเดียวจะขอตําแหนงทางวิชาการไดยากขึ้น 

2. จุดแข็ง 
 -  อาจารยรุนใหมสวนใหญ มีงานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย 
-  คณะมีระบบที่สงเสริมและสนับสนุนที่เขมแข็งที่จะชวยใหอาจารยทําวิจัย และตีพิมพผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการผลิต

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ 
 
 



             “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
5/6-8 

3. โอกาส 
-  การเพิ่มเงินตอบแทนอีกหนึ่งเทาของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการจะเปนแรงจูงใจใหอาจารยมาขอตําแหนงทางวิชาการเร็ว

ขึ้น 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  การออกระเบียบในการขอตําแหนงวิชาการใหมของ กพอ. สงผลกระทบตอการจัดเตรียมผลงานทางวิชาการและความชัดเจน
ในการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยในระยะตน 

-  ระเบียบและแนวปฏิบัติตามประกาศการขอตําแหนงฉบับใหม ของ กพอ. ยังไมชัดเจน 
-  การมีกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพียงชุดเดียวอาจทําใหระยะเวลาของการดําเนินการในการขอตําแหนงทางวิชาการ

สูงขึ้น 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

 -  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติมากขึ้นเพื่อนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับ รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

-  ดําเนินการสนับสนุนการทําวิจัยและตีพิมพผลงานอยางตอเนื่องตามแนวทางเดิมที่มีอยู 
-  สรางแผนความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยแตละคนอยางชัดเจน 
-  เผยแพรขอมูลและวิธีปฏิบัติตางๆ ในการขอตําแหนงวิชาการใหคณาจารยไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 2.1-8  :  ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ 
วศ. 2.1-9  :  เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.2.1-10 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2549 
วศ.2.1-11 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       

พ.ศ. 2549 
วศ.2.1-12 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

การศึกษา 2549 
วศ.2.1-13 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกนกุฏิ  

ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2549 
วศ.2.1-14 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกนกุฏิ 

ระดับปรญิญาโท พ.ศ. 2549 
วศ. 6.3-2  :  รายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2544  2545 และ 2546 
วศ. 6.3-3  :  รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ วันที่ 11 กันยายน 2549 
วศ. 6.4-1  :  ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                   

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html)  
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.22  2 - - 3 1-2 3 >4 2 1 1 4 0.44 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 6.5 
     5 =  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
     4 =  มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
     3 =  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
     2 =  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
     1 =  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเปนลายลักษณอักษร (วศ.6.5-1)  โดยประกาศเพิ่มเติมจากประกาศของที่
ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (วศ.6.5-2)  และประกาศใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบและยึดเปนแนว
ปฏิบัติโดยทั่วกัน  และเพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย
สรางองคความรูผานกระบวนการวิจัย การใชความรูความสามารถ  เพื่อยกระดับผูดอยโอกาส  โดยการสนับสนุนใหอาจารยไปชวย
บริการวิชาการแกสังคมแลชุมชนแบบใหเปลา  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหรางวัลอาจารยตัวอยางดานตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ความมีจรรยาบรรณของบุคลากรดวย  หากมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอจรรยาบรรณ ในสวนที่เปนสวนที่เกี่ยวของกับกฎและ
ระเบียบทางวินัยก็จะมีการดําเนินการไปตามนั้น   นอกจากนี้ ในสวนของคณะฯ ยังมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เขามาเกี่ยวของอีก 3 สวน 
คือ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร (วศ.6.5-3) จรรยาบรรณนักวิจัย (วศ.6.5-4) และคุณสมบัติและจรรยาบรรณที่ปรึกษา (วศ.6.5-5)  
โดยเฉพาะอยางยิ่งจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรของสภาวิศวกร  จะมีขอบังคับที่วาดวยแนวปฏิบัติและแนวทางดําเนินการหากขาด
จรรยาบรรณ 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ยังไมมีการประชาสัมพันธ และกํากับติดตามอยางเปนระบบและทั่วถึง 
2. จุดแข็ง 

-  มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรเปนแนวทางในการดําเนินงานดานวิชาชีพ 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-  การกํากับดูแล และการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณเปนเรื่องยากและละเอียดออน 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  การสรางความเขาใจ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในคณะฯ ไดรับทราบ 
-  กํากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
-  ปรับระบบการวางแผนและยอนกลับ/แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ  โดยใชกระบวนการควบคุมภายใน (Internal  Control) 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 6.5-1  :  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2549 
วศ. 6.5-2  :  ประกาศของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.)  ที่ 2/2543 เรื่อง จรรยาอาจารย

มหาวิทยาลัย 
วศ. 6.5-3  :  ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 
วศ. 6.5-4  :  จรรยาบรรณนักวิจัย 
วศ. 6.5-5  :  คุณสมบัติและจรรยาบรรณที่ปรึกษา 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.6  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม 

คะแนน
ถวง นน. 

2.23 >5 5 7 7 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 0.56 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 6.6 
     1 =  คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
     2 =  คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
     3 =  คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     4 =  คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
     5 =  คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     6 =  คณาจารยมกีารนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
     7 =  คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ผูที่ดํารงตําแหนงอาจารยของมหาวิทยาลัยทุกคนจะตองผานการปฐมนิเทศอาจารยใหมที่จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
(วศ.6.6-1) ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ คณาจารยยังรับรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาผานที่ประชุมภาควิชา การสัมมนาประจําปของภาควิชา และเอกสารหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (วศ.6.1-
1 ถึง วศ.6.6-3)    ในการสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตรและที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดมีมติใหมีการทดสอบยอยใน
รายวิชาพื้นฐานที่สําคัญเพื่อใหเขาใจศักยภาพของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรูอยูเสมอ  ในรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียน
เปนจํานวนมาก และรายวิชาพื้นฐาน คณะฯก็ไดสนับสนุนใหมีการสอนเสริมเพิ่มเติมจากการสอนตามปกติและสามารถเลือกวิชา
เลือกเสรีไดตามความถนัด 

ดานการดูแล  คณะฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดูแลในระดับคณะฯ และภาควิชา โดยไดกําหนดใหมีการพบปะระหวาง
อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาในความดูแลประมาณภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

ดานการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู  คณะฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การสงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียนในรูปของอิเล็กทรอนิกส หรือหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  โดยปจจุบันมีรายวิชาที่ได
จัดทําเปน Virtual Classroom ทั้งเต็มรูปแบบและไมเต็มรูปแบบแลวประมาณ 60% ของรายวิชาที่เปดสอน (เฉพาะระดับปริญญาตรี)  
โดยคณะฯ ไดมีการใหทุนสนับสนุนการจัดทํา Virtual Classroom(วศ.6.6-3)  และมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญในหลายลักษณะ เชน การเรียนวิชาโครงงานนักศึกษา CAI เปนตน  ทั้งนี้ในการประเมินการสอนมีการกําหนดใหมีการ
ประเมินเกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 

คณะฯ มีระบบการประเมินผลการเรียน โดยมีกระบวนการประเมินหลายรูปแบบตามลักษณะของสาขาวิชา และ
พัฒนาการของผูเรียน ประกอบดวย 

1. การสอบขอเขียน 
2. การสอบความเขาใจ 
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3. การประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู 
4. การบานและ Assignment 
โดยในการสอบไดมีการกําหนดใหมีการสอบกลางภาค กับปลายภาค  ยกเวนในเนื้อหาวิชาโดยความเห็นชอบของผูสอนที่

มีเนื้อหาหรือลักษณะที่มีการประเมินในรูปแบบอื่น ครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชาฯ  สามารถขอยกเวนการสอบดังกลาวได 
เพื่อเปนการเสนอขอมูลยอนกลับใหอาจารยไดพัฒนาการสอนของตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตรไดใชระบบการประเมิน

การสอนของอาจารยโดยนักศึกษา (วศ.6.6-4) โดยหัวขอประเมินประกอบดวยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย รวมทั้งมีขอเสนอแนะที่นักศึกษาสามารถเขียนไดอยางอิสระ 

สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนนั้น ยังมีการดําเนินการอยางเปนระบบไมมากนัก    อยางไรก็ตาม 
ในปการศึกษา 2548  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช 2 เรื่อง คือ  ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพตาม
หลักสูตรของไอทริปเปลอี (Social Professional Issue According to the IEEE Curricular)  และ CMS กับบทบาทการเปนเครื่องมือ
ชวยการศึกษาดานวิศวกรรมสารสนเทศ  (วศ.6.6-5) 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-    ขาดระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องในดานเทคนิคการสอน 
-    ผลงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูยังมีนอย 

2. จุดแข็ง 
-    อาจารยมีความรูความสามารถทางวิชาการ และไดรับการพัฒนาในดานที่รับผิดชอบมาเปนอยางดี 
-    อาจารยมีความตั้งใจ และทุมเทในการถายทอดความรู 

3. โอกาส 
-    มีแหลงเรียนรู และมีบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถเปนวิทยากรพัฒนาอาจารย

ภายในคณะฯ ได 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 

-    อาจารยสวนใหญมีภาระงานในดานตาง ๆ มาก ทําใหการจัดกิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนทําไดยาก หรือตองจัดรวมกับ
คณะอื่น ๆ 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-    จัดใหมีแผนการพัฒนาดานการสอนแกอาจารยอยางเปนระบบ หรือเขารวมแผนการพัฒนาที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 6.1-1  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 11 หลักสูตร 
วศ. 6.1-2  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 11 หลักสูตร 
วศ. 6.1-3  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  3 หลักสูตร 
วศ. 6.6-1  :  หนังสือเชิญบุคลากรสาย ก เขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม ประจําป 2549 
วศ. 6.6-2  :  ตัวอยางแผนการสอน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2548 
วศ. 6.6-3  :  ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom (http://eduservice.psu.ac.th/Laksood/Laksood.htm) 
วศ. 6.6-4  :  ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
วศ. 6.6-5  :  รวมบทความทางวิชาการ  การสัมมนาทางวิชาการ “วิศวศึกษา” ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2549 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.23 >4.00* 4.07 4.10 4.11 1-2.49 2.5-3.49 >3.5 3 1 1 5 0.56 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เพื่อเปนขอมูลสะทอนประสิทธิภาพการสอนในดานตาง ๆ  4  ดาน คือ ความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความเปนครู 
และการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอน
หลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ 80% หรือกอนการสอบปลายภาค โดยใชวิธีการประเมินผานเครือขาย
คอมพิวเตอร (วศ.6.6-4)  ทําใหสามารถทราบผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว 

ในปการศึกษา 2548 ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4 ดานขางตนของอาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตร คือ 4.11 จากคะแนน
เต็ม 5 ซึ่งสูงกวาผลการประเมินของปการศึกษา 2547 เล็กนอย และสูงกวาผลการประเมินของปการศึกษา 2544 นอกจากนั้น ผลการ
ประเมินดังกลาวยังสูงกวาเปาหมายอีกดวย 

นอกจากการประเมินประสิทธิภาพการสอนแลว ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ความ
เหมาะสมของอุปกรณชวยสอนกับขนาดของหองเรียน ความเหมาะสมของหองเรียน เปนตน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  มีผลการประเมินบางรายการที่ไมสามารถอธิบายอยางเปนรูปธรรมวา มีการนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพอยางไร 

-  การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังไมครบถวน และครอบคลุมปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ เชน หองสมุด  เปนตน 
2. จุดแข็ง 

-  อาจารยเขาใจและยอมรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา จนอาจถือวา ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคกร 
3. โอกาส 

-  ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูก และทําใหองคกรมี
ขอมูลสนับสนุนการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่จําเปน และตรงกับความตองการ 

4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  ดําเนินการใหมีการสรุปขอคิดเห็นจากคําถามปลายเปดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.6-4  :  ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.8  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.22 60.00 100.00 100.00 100.00 1-39 40-59 >60 3 1 1 5 0.56 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่หนวยงาน/คณะฯ/มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา

นักศึกษา  โดยมีการบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคน เพื่อเปนประวัติกิจกรรมของตัวนักศึกษา  โดยกิจกรรมหลัก
ที่นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวม ประกอบดวย กิจกรรมรับนอง กิจกรรมฝกงานนักศึกษา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมปจฉิมนิเทศ เปน
ตน 
 โดยในปการศึกษา 2548 นักศึกษาของคณะฯ ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ระบบการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมยังไมสมบูรณเพียงพอ 
2. จุดแข็ง  - 
3. โอกาส 

-  มีการบันทึกประวัติกิจกรรมใหนักศึกษา  เพื่อเปนใบรับรองสําหรับการไปสมัคร/แสดงตอหนวยงานที่เกี่ยวของที่อาจเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาไปแลว 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา  - 
เอกสารอางอิง :  - 
ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 

6.8-1 :  กิจกรรมนักศึกษา 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
                            (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

2.22 7,000.00 4,510.33 6,167.37 16,924.63 1-4,499 
4,500-
6,999 

>7,000 3 1 1 5 0.56 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีระบบการบริหารหองสมุดแบบรวมศูนยโดยมีรองคณบดีฝายวิชาการของคณะตาง ๆ เขา

รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการหองสมุดของมหาวิทยาลัย  ลักษณะเชนนี้ จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความ
จําเปนของแตละคณะฯ / หนวยงานในแตละป 

สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดประกอบดวยคาใชจายดานตํารา  วารสาร และฐานขอมูล  
ในระยะหลังคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายดานวารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สําหรับวารสารที่มีการใหบริการในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส ก็ไดมีการปรับเปลี่ยนใหหันมาใชบริการในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal)มากขึ้น 

ในดานของตํารา มหาวิทยาลัยฯ และ สกอ. ไดมีการบอกรับตําราอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นเชนกัน  แตก็ยังไมเปนที่นิยมมาก
นัก เนื่องจากไมสะดวกในการอาน หรือผูใชยังไมคุนชินกับการใชบริการในลักษณะนี้ 

สําหรับคาใชจายในดานคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดสรรให
อยางเพียงพอทั้งเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (ทั้งระบบสาย และระบบไรสาย)  โดยในปงบประมาณ 2548  คณะฯ และ
ภาควิชาตาง ๆ ไดลงทุนในดานนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ลานบาท  และมีคาใชจายในการจัดจางบุคลากรสําหรับการใหบริการระบบ
คอมพิวเตอรอีกประมาณ 1.4 ลานบาท  เมื่อรวมคาใชจายในรูปอื่น ๆ เชน คาเสื่อมราคา คาใชจายในการปรับปรุงระบบการใหบริการ 
(หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ) แลวคิดเปนคาใชจายในดานหองสมุดและระบบสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทากับ 
16,924.63 บาท    

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน  - 
2. จุดแข็ง 

-   มีระบบการใหบริการที่คอนขางครบถวน และเพียงพอ 
3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
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5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
-  ในอนาคต คณะฯ อาจจะตองใหความสําคัญกับระบบการใหบริการในรูปของการเขาถึงเครือขาย  แมขายที่มีประสิทธิภาพ และ

ใหบริการดานการพิมพเอกสาร มากกวาการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากราคาเครื่องคอมพิวเตอรไดลดลงอยางตอเนื่อง ทํา
ใหนักศึกษาสวนใหญสามารถเปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอร 

-  จัดระบบการใหความรูดานการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกนักศึกษา เพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีในทางที่ถูก 
เอกสารอางอิง :  - 
ภาพกิจกรรมดําเนินการ : 
6.9-1 :  หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกวีสุนทร 

                 
6.9-2 :  หอง Edutainment คณะวิศวกรรมศาสตร 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ กอให เ กิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย าง  

ตอเนื่อง (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

10.00 >4 4 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 2.50 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 7.1 
     5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
     4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ

แนวทางการจัดการศึกษาของ สถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
จากทุกภาคี  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

     3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

     2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของ
สถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 

     1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ระบบและกลไก 

คณะฯ มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค เปนลายลักษณอักษร(วศ.5.3-2) มีคูมือการประเมินคุณภาพ (วศ.7.1-1)  
โดยใชองคประกอบและดัชนีคุณภาพ 11 องคประกอบหลัก 35 องคประกอบยอย 175 ดัชนีคุณภาพ 10 มาตรฐาน 55 ตัวบงช้ี ซึ่ง
ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบงช้ีตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา(วศ.7.1-2) เปนระบบประกันคุณภาพ โดยมีกลไก
ดําเนินการ คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการประดันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเปนประธาน(วศ.7.1-3) ทําหนาที่กําหนดตามนโยบายคุณภาพ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน
และเพื่อใหการดําเนินการตอบสนองนโยบายและเปาหมาย คณะฯไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพมาทําหนาที่
ดังกลาวโดยมีรองคณบดีที่รับผิดชอบดานประกันคุณภาพ  คือ รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ เปน
ประธาน  และมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานหรือผูที่หัวหนาภาควิชา/หนวยงานมอบหมายเปนกรรมการ(วศ.7.1-4)  มีการแตงตั้ง
คณะทํางานดานตางๆเพื่อกําหนดวางระบบและดูแลมาตรฐานองคประกอบที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คณะ (วศ.7.1-5)  สวนในระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน จะมีคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/หนวยงาน โดยมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน  จะมี
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/หนวยงาน โดยมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานเปนประธาน (วศ.7.1-6)  ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ จะมีสํานักงานพัฒนาคุณภาพเปนหนวยงานรับผิดชอบและสนับสนุนการดําเนินการ
ทั้งหมด 
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มาตรฐานและตัวบงชี้ 
ในปการศึกษา 2548  คณะฯไดจัดคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงช้ีตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)กําหนด (วศ.7.1-7) คือ 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงช้ี โดยเปนตัวบงช้ีเดิมที่มีอยู
แลว 23 ตัวบงช้ี (รอยละ 47.92)  และเปนตัวบงช้ีใหม 25 ตัวบงช้ี (รอยละ 52.08) แตสวนใหญเปนผลลัพธจากการที่คณะฯได มี
การดําเนินการตามระบบและกลไกที่มีอยูแลวกอนหนานี้  ทั้งในสวนของกระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  ในสวนของ
เปาหมายของแผนการดําเนินการของแตละตัวบงช้ี ปการศึกษา 2548  คณะฯจะประเมินตามดัชนีช้ีวัดหลักที่คณะฯไดกําหนดไว
กอนหนานี้  โดยปรับตามนิยามที่ สมศ. กําหนดขึ้น  สวนพัฒนาการจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2544  
นอกจากในปการศึกษา 2544 ไมมีขอมูลที่ชัดเจน ก็จะเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2547 ซึ่งผลการประเมินเบื้องตนอยูในระดับที่
รับรองคุณภาพการศึกษาไดโดยไมมีเงื่อนไข 

 
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

คณะฯมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

1.  การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ 

2.  การตรวจติดตามคุณภาพ 

 -  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 

-  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

-  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ในระดับภาควิชาฯ โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
ภาควิชา/หนวยงาน (วศ.5.2-5) 

-  การรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพทุก 6 เดือน 

3.  การประเมินคุณภาพภายใน 
-  การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน เปนผูทําการประเมินผล

การดําเนินงานในระดับภาควิชาฯ  สวนในระดับคณะฯ เปนการประเมินโดยคณะทํางานในแตละดาน  โดยจะมีการประเมิน
จุดออน จุดแข็ง  โอกาส และภาวะคุกคาม  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือเลือกและจัดลําดับหัวขอการแกปญหาและปรับปรุง กอน
จะนําไปกําหนดกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงและปองกันตอไป  โดยจะทําการประเมินภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณ
ของปการศึกษานั้นๆ 

-  การประเมินและติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน 
โดยคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯที่คณะแตงตั้งขึ้น(วศ.5.2-5) โดยจะมีการ
ประเมินปละ 2 ครั้ง ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาไมเกิน 1 เดือน  ผลการประเมินและติดตามผลจะมีการนํามาเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและปรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ 

-  การประเมินคุณภาพภายในคณะฯโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง(วศ.7.1-8)  ทั้งนี้คณะฯ 
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบดวยกรรมการที่มา
จากภายนอกคณะฯทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ทั้งนี้จะตองมีกรรมการอยางนอย  1 
คน เปนกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการประเมินแตละครั้งจะมีการประเมินครอบคลุมระดับภาควิชาและหนวยงาน  
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ผลการประเมินจะมีการแจงขอมูลยอนกลับใหคณะฯเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป   
4.  การประเมินคุณภาพภายนอก 
จะมีการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) ทุก 5 ป   
5.  การพัฒนาคุณภาพ 
ผลจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ใหมีการนําไปวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดทํากลยุทธและ

แผนพัฒนา (วศ. 5.2-2) และมอบหมายใหรองคณบดีที่รับผิดชอบในภารกิจนั้นไปดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
คณะฯไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ดังนี้ 
1.  กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รับผิดชอบ และทําหนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ โดย

ใหถือวาการประกันคุณภาพของคณะฯ คือ การบริหารคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
2.  การมีหนวยงานรองรับงานดานประกันและพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน คือ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
3.  การวางระบบการบริหารขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 
4.  การปรับระบบประกันคุณภาพและกิจกรรมตางๆที่เช่ือมโยงและเกี่ยวของใหเปนระบบเดียวกัน ประกอบดวย การ

ควบคุมภายใน ดัชนีช้ีวัดหลักตามแผนกลยุทธ การจัดการความรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน เชน กิจกรรม  5 ส และ
โครงการพัฒนางาน เปนตน 

 

การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไข 
คณะฯ ไดนําผลการประเมินคณุภาพภายในมาจัดทําเปนกลยุทธในการปรับปรุงเปนประจําทุกป 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  การดําเนินการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไมตอเนื่อง 
-  บุคลากรสวนหนึ่งยังเขาใจระบบประกันคุณภาพอยางแทจริงนอย ทําใหไมเห็นความสําคัญวาจะมีผลตอคุณภาพการ

ทํางานอยางไร 
-  คณะมีการดําเนินการตามภารกิจหลายเรื่องที่มีความซ้ําซอน  ที่มีการดําเนินการคนละชวงเวลา  เชน      การประกัน

คุณภาพ  การควบคุมภายใน  การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เปนตน ทําใหตองใชเวลาและทรัพยากรโดยใชเหตุ 
2. จุดแข็ง 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร   มีบุคลากรหลายคนที่มีความรูในระบบคุณภาพและเขาใจระบบประกันคุณภาพเปนอยางดี 
-  คณะฯ มีบุคลากรรุนใหมๆ ที่มีความเขาใจถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. โอกาส 
-  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542) ทําใหการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการกําหนดใหมีการ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน และให
ความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
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4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
-  การขยายตัวดานการศึกษา ทําใหมีสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะจาก

ตางประเทศจะมีความพรอมคอนขางมาก   ทั้งทางดานกายภาพและระบบการจัดการ ทําใหสถาบันการศึกษาตองมีการปรับตัว
ใหทันและตอเนื่อง 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานการประกันคุณภาพ พบวาการดําเนินงานมีรายการความเสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกล
ยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  4  รายการ คือ 

-  การสรางความเขาใจและการใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ  โดยการประชุมและทําความเขาใจใน
ระดับภาควิชาและหนวยงาน และปรับปรุงระบบการสื่อสารและใหขอมูลโดยใช  web site 

-  การสรางระบบการบริหารคณะฯใหมีเปาหมาย ระบบและกลไกครอบคลุมการดําเนินงาน และระบบของคณะทั้งหมด 
เปนระบบเดียวกัน  โดยมีการเชื่อมโยงปจจัยปอนเขา (input)   กระบวนการ (process) และ ผลลัพธ/เปาหมาย (output)  เพื่อให
การเชื่อมโยงที่นําไปสูการแกไข/ปรับปรุงคุณภาพทั้งระบบ 

-  การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการดําเนินงานของคณะในสวนที่เหลือทั้งหมด 
-  การปรับปรุงระบบการประเมินตนเองและการรายงานใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 5.3-1  :  แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ป 

พ.ศ. 2545-2549 (ฉบับปรับปรุงใหม) 
วศ. 7.1-1  :  คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
วศ. 7.1-2  :  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สมศ. (กรกฎาคม 2545) 
วศ. 7.1-3  :  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงตั้งคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการประจํา

คณะ พ.ศ. 2522 และคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 066/2547 ,  038/2548 และ054/2548  เรื่องแตงตั้ง
กรรมการประจําคณะ 

วศ. 7.1-4  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 111/2548  และ 038/254 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร   

วศ. 7.1-5  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 110/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพดานตางๆ 
วศ. 7.1-6  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 112/2548, 127/2548 และ 147/2548 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการคณะ/ ฝาย 
วศ. 7.1-7  :  คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (บท

ที่3) 
วศ. 7.1-8  :  คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่  0126/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
สมศ.

ประเมิน     
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

ระดับคณะ
(รอยละ) 

แผนป
การศึกษา 

2548 2544 2547 2548 1 2 3 

เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ
พัฒนาการ รวม คะแนน

ถวง นน. 

10.00 >4 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 2.50 
ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 7.2 
     5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของ

กลุมสาขาอื่น ๆ 
     4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
     3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
     2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา 
     1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับกลุมสาขาวิชาเปนการดําเนินการโดยภาควิชาฯ
ที่ดูแลสาขาวิชานั้นๆ โดยใชมาตรฐานและตัวบงช้ีที่มีการดําเนินการในระดับภาควิชาฯ มีการจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ทุกป  โดยคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในภาควิชา/หนวยงาน  มีการประเมินคุณภาพใน
ระดับภาควิชาฯ 3 รูปแบบ คือ  

1.  การประเมินตนเองของภาควิชาฯ 
2.  การประเมินคุณภาพภายในในระดับคณะฯ  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
3.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน 
ผลการประเมินและติดตามภาควิชาฯใหมีการนําไปพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ใน

การปรับปรุงและพัฒนานั้น สวนใหญจะเปนการปรับปรุงตามภารกิจหลักของภาควิชาฯมากกวาตามมาตรฐานคุณภาพ 
จากการดําเนินการประกันคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน พบวามีนวัตกรรมระบบและแบบอยางที่ดีในการ

นําไปเปนแบบอยางของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในลักษณะเชิงแนวปฏิบัติ และเชิงระบบ ประกอบดวย 
1.  การใหรางวัลผูสอนดีเดน 
2.  การประเมินการสอนของอาจารยโดยภาควิชา 
3.  การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.  Virtual Classroom 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดออน 

-  ยังไมไดมีการดําเนินการถึงกลุมสาขาวิชา 
-  การดําเนินการประกันคุณภาพในระดับภาควิชาฯยังไมตอเนื่อง 
-  การขาดความเขาใจในแนวคิด แนวทางการประกันคุณภาพ 

2. จุดแข็ง 
-  มีระบบ/ แบบอยางที่ดีทั้งในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ 

3. โอกาส  - 
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  - 
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

-  เหมือนตัวบงช้ีที่ 7.1 
-  มีการประกวดนวัตกรรมคุณภาพในระดับคณะฯ 

เอกสารอางอิง :  - 
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แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของปท่ีผานมา 
และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

 
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของปท่ีผานมา   
  ในการพัฒนางานใหดีขึ้นกวาเดิม  คณะฯไดดําเนินการโดยการนํารายการที่ตองปรับปรุงในทุกมาตรฐานจาก
การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยและการประเมินคุณภาพภายนอก  มาทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
ความสาํคัญ และความเรงดวนที่ตองดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะใหความสําคัญและดําเนินการเฉพาะที่
มีความเสี่ยง มีความสําคัญ และมีความคุมคาในการดําเนินการเทานั้น 
 

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ดานการเรียนการสอน 
1. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการผลิตบัณฑิต 

 
-   ไดมีการปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษไปแลว  

สําหรับขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ ในสวนของการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก  ปรับปรุง  web site ของคณะฯ   

2. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของบัณฑิต -  ได ดํ า เ นิ นก า รจั ด ให มี กิ จ ก ร รมพัฒนาทั กษะด าน
ภาษาอังกฤษไปแลว  สวนการสงเสริมการสรางโอกาสการ
ฝกงานในตางประเทศยังอยูในระหวางดําเนินการ 

3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูนักศึกษา - ไดดําเนินการจัดใหมีแหลงเรียนรูดวยตนเองไปแลว  
สําหรับในสวนของการสนับสนุนโครงงานที่มีความ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม  และจัดใหมีการแขงขันดาน
สิ่งประดิษฐ หรือโครงงานอยูในระหวางดําเนินการ   

4. การนําผลการประเมินอาจารยมาพัฒนาเปน
 รูปธรรม 

- คณะฯไดนําผลการประเมินอาจารยจากความคิดเห็นของ
นักศึกษามาพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

5. การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและลดนักศึกษา
 ตกออกกอนจบการศึกษา 

- ดําเนินการรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษ ปละ 200 คน 
ของทุกปการศึกษา 

6. การพัฒนาหลักเกณฑและมาตรฐานการวัดผล  
 และประเมินผลการเรียน 

- จะดํ า เนินการในลักษณะการเสวนา  1  ครั้ ง  ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2548 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู - คณะฯไดเชิญผูเช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะในการทําวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนโดยจัดทําในหัวขอ “วิเคราะห
ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา”  เพื่อ
เปนโครงการนํารอง และสงเสริมใหเกิดงานวิจัยในโอกาส
ตอไป 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

8. การจัดทําหลักสูตรปริญญาเอกและสรางความ
รวมมือกับ มหาวิทยาลัยในตางประเทศใหมากขึ้น 

- ปการศึกษา 2547  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

- ปการศึกษา 2548  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

- ไดมีการจัดระบบใหมีอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษา
รวมในระดับบัณฑิตศึกษา สงเสริมใหมีการจางอาจารยชาว
ต างประเทศมาสอนที่คณะฯ   และสง เสริมใหมีการ
แลก เปลี่ ยนนั กศึ กษาไป เรี ยนในสถาบันการศึกษา
ตางประเทศอยางนอย 1 ภาคการศึกษา    รวมทั้งขณะนี้
คณะฯอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ   เพื่อใหนักศึกษาสามารถถาย
โอนหนวยกิตไปเรียนที่สถาบันการศึกษาตางประเทศได 

9. การสงเสริมใหอาจารยในคณะฯขอตําแหนงทาง
วิชาการใหมากขึ้น 

- ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการขอตําแหนงทาง
วิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  และ ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมและกระตุนใหมีการขอตําแหนงทาง
วิชาการมากขึ้น 

ดานการพัฒนานักศึกษา 
1. การประเมินผลการบริหารองคกรนักศึกษา / 

กิจกรรมนักศึกษา อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 
- ไดดําเนินการใหมีระบบประเมินผลการบริหารที่ชัดเจน

แลว และจะดําเนินการใหมีการสรางระบบประเมินสโมสร
และชมรมโดยนักศึกษา โดยใหหนวยกิจการนักศึกษา
ประสานงานกับฝายคอมพิวเตอร  เพื่อรวมเปนระบบ
เดียวกันกับระบบประเมินการสอน 

2. การดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา - มีระบบการดูแลนักศึกษาที่ชัดเจนขึ้น  โดยปรับระบบ
ขอมูลนักศึกษาใหมีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งสราง
ระบบตรวจสอบการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรและอยู
ระหวางการดําเนินการจัดใหมีหนวยงานใหคําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

3. การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่เปน 
      รูปธรรม 

- อยูระหวางการดําเนินการ  จัดใหมีทีมงานรับผิดชอบ 
วางแผนและจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพตลอดป
การศึกษา 2548  เพื่อใหมีกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพิ่มมาก
ขึ้น 

4. การเสริมสรางบุคลิกภาพและเทคนิคการสัมภาษณ
งาน ภาษาไทย-อังกฤษ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

5. การพัฒนาเครือขายขอมูลการแนะแนว      อาชีพ
ใหแกนักศึกษา 

- ยังไมไดดําเนินการ   อยูระหวางการกําหนดแนวทางการ
ดํา เนินการ  โดยใหมีการประสานงานกับกองกิจการ
นักศึกษา 

ดานวิจัย 
1. การสรางกลุมนักวิจัยใหมอยางตอเนื่อง  และ    

สนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัยและนักวิจัยเดิมใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 
- กําหนดเปาหมายสรางทีมวิจัยใหม 2 ทีม และรักษาทีมเดิม

ไวไหได อยางนอย 20 ทีมและสามารดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่กําหนดในการสรางทีมวิจัยใหม 2 ทีมและ  รักษา
ทีมเกาไวได 19 ทีม 

2. การพัฒนาทีมวิจัยเปนกลุมวิจัยเฉพาะทางสาขา
ความเปนเลิศหรือสถานวิจัย 

- กําหนดเปาหมายสาขาความเปนเลิศ 1 สาขา  สถานวิจัย 1 
สถานวิจัย  ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

3. การสรางบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ - โดยการจัดบรรยายพิเศษ 1 ครั้ง และจัดอบรมสัมมนา 2 ครั้ง 
และจัดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางทีมวิจัยใน
คณะฯ 3 ครั้ง 

4. การสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเผยแพรผลงาน 
วิจัยอยางตอเนื่อง 

-  กําหนดเปาหมายจํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรไมนอย
กวา 80 บทความ ภายในปงบประมาณ  2548 ซึ่งผลสัมฤทธิ์
เปนไปตามเปาหมายที่ กําหนด 

5. การสรางเครือขายวิจัยกับอุตสาหกรรม SMEs  
และวิสาหกิจชุมชน 

- กําหนดเปาหมายภายในปงบประมาณ  2548  อยางนอย  1 
เครือขาย ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ 

6. การปรับปรุง web site ดานวิจัย ใหเช่ือมโยงกับ 
web site ของทีมวิจัยในคณะฯ 

-  ดําเนินการแลวเสร็จตามที่กําหนดไว 

7. การสงเสริมขาราชการสาย ข ค ทําการวิจัยสถาบัน
และนําผลงานมาใชประโยชน 

- อยูระหวางดําเนินการ 

8. การสงเสริมการประชาสัมพันธงานวิจัยที่โดดเดน - ประชาสัมพันธทาง web site อยางตอเนื่อง ภายใน
ปงบประมาณ 2549 

9. การจัดระบบเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร 

- ยังไมไดดํ า เนินการ   โดยวางแผนจะอบรมการเขียน
สิทธิบัตรแกคณาจารย   ภายในปงบประมาณ  2549 

10. การสรางความรวมมือดานการวิจัยและ       
บัณฑิตกับประเทศตางๆในภูมิภาค 

- ยังไมไดดําเนินการ  โดยวางแผนจะดําเนินการสรางความ
ร ว มมื อ กั บประ เทศ เพื่ อ นบ าน ให ม า กขึ้ น  ภาย ใน
ปงบประมาณ  2549 
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ดานการบริการวิชาการ 
1. การสงเสริม สนับสนุน และผลักดัน ใหภาควิชา

สรางงานบริการวิชาการ 

 
-  ปรึกษาหารือรวมกับภาควิชาเพื่อกําหนดแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุน ซึ่งไดดําเนินการไปแลว   แตจาก
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นหลายดานของบุคลากรทําใหชะลอการ
ดําเนินการออกไป 

- การวางแผนและดําเนินการหาลูกคา  จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2549 

- การเปดตัวและแนะนํางานบริการวิชาการคณะฯ  จะ
ดําเนินการภายในปงบประมาณ  2549 

2. การสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อใหบริการ
วิชาการ 

- กําหนดหัวข อ/สาขา ทางวิชาการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย 
และประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบและเสนอหัวขอ/
สาขาที่ตองการ 

- กําหนดเปาหมาย ใหมีบุคลากรเขารวมพัฒนาไมนอยกวา 2 
ราย ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด 

3. การเชื่อมโยงองคความรูสูชุมชนอยางยั่งยืน 
 

- วางระบบเชื่อมโยงองคความรูสูชุมชน  ที่ชุมชนสามารถ
นําไปใชประโยชนได อยางนอย 1 รายการ  

- วางแผนและกําหนดเปาหมายในการเชื่อมโยง 
- ดําเนินการและติดตามผล มีองคความรูที่ชุมชนนําไปใช

ประโยชน  อยางตอเนื่อง อยางนอย 1 รายการ 
4. การวางแนวทางในการกําหนดคาของผลงาน

บริการวิชาการ  เพื่อใหมีการนําไปใชประเมินเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ 

- ได กําหนดแนวทางและมาตรฐานลักษณะงานบริการ
วิชาการเบื้องตน   แตยังไมไดดําเนินการขออนุมัติแนว
ปฏิบัติดังกลาว 

5. การเชื่อมโยงงานบริการวิชาการใหเปนสูการวิจัย 
 

- กําหนดเปาหมาย 1 เรื่อง  ชวงเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 
2548 ถึงกันยายน 2549 

6. การประชาสัมพันธ  เผยแพรงานบริการวิชาการ
แบบใหเปลาแกผูดอยโอกาสใหมากขึ้น และจูงใจ
ใหมีผูปฏิบัติงานมีสวนรวมมากขึ้น 

- มีการประชาสัมพันธ เพิ่มขึ้น  ชวงเวลาการดําเนินการ  
ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 

7. การเสริมสรางความรวมมือดานบริการวิชาการกับ
โรงงานอุ ตสาหกรรมสมาคมศิษย เ ก าและ
หนวยงานที่เปนแหลงทุนบริการ 

- ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

8. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อกระจายงานไปยัง
บุคลากรบางกลุมเพิ่มขึ้น  

- จัดอบรมที่ปรึกษาผานหลักสูตร APEC-IBIZ  ไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนเงินรายไดในการจัดซื้อดนตรีไทย  

จั ดหาพื้ นที่ ในการฝ กซ อม  และสนับสนุน
คาตอบแทนแกครูฝก 

 
- เพื่อใหมีกิจกรรมดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอยางนอย  

1  กิจกรรม ซึ่งไดดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
แลว คือ กลุมดนตรีไทย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา 

2. คณะฯกําหนดนโยบายและแผนและกิจกรรมดาน
การบํารุงวัฒนธรรมประจําป 

- สงเสริมการจัดตั้งชมรมดานศิลปวัฒนธรรม หรือ การเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  โดยมีชวงเวลาดําเนินการ
ระหวาง ปการศึกษา  2547 - 2549 

ดานการบริหาร 
1.  - จัดทํ าระบบฐานขอมูลด านการวั ด   และ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม KPIs  โดยการ
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบฐานขอมูล   

- การรวบรวมขอมูลผลการดํ า เนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 
- ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบฐานขอมูล  และขณะนี้อยู

ระหวางการจัดทําฐานขอมูลเปนสวนๆ  เพื่อใหมีระบบ
ฐานขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2. การปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ เรี ยนการสอนภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

- อยูระหวางการปรับปรุงตามลําดับความสําคัญ 

3. การบํารุงรักษาอาคารโดยทั่วไปโดยจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

- มีแผนและโครงการบํารุงรักษาจากเงินงบประมาณ  ตาม
รายการงบประมาณที่ไดรับ 

4. การจัดสัมมนาผูประกอบการธุรกิจและ   
อุตสาหการ  ผูปกครอง และ ผูมีสวนเกี่ยวของ
อื่นๆเพื่อใหทราบและใหขอคิดเห็นเกี่ ยวกับ
วิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ(คณะฯ) 

- มีการจัดสัมมนาสอดแทรกวิสัยทัศนและภารกิจของคณะฯ
เพื่อใหรับทราบและใหขอมูลยอนกลับในกิจกรรมที่มีสวน
เกี่ยวของ เชน การประชุมผูปกครอง  อบรมสัมมนาวิชาการ 
โดยจะดําเนินการ ชวงเวลาระหวาง ตุลาคม 2548 ถึง 
กันยายน 2549 

5. คณะฯเพิ่มชองทางหรือจัดกิจกรรมที่จะทําให
บุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ ไดมีสวนรวมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของคณะฯใหมากขึ้น 

- ไดดําเนินการแลว  โดยการประชุมทั้งในระดับภาควิชาและ
ระดับคณะ ที่เปนการประชุมในสายงาน (functional ) และ
ครอมสายงาน (cross-functional )   

6. การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณในระดับ
ภาควิชา 

- ยังไมไดดําเนินการ   จะดําเนินการในปงบประมาณ 2549 

7. การหาแหลงทุน/งบประมาณ มาสนับสนุนกาน
ดําเนินงานของคณะฯ  เชน การรับบริจาค  การ
เพิ่มงานบริการวิชาการ เปนตน 

- ยังไมไดดําเนินการในสวนของการบริจาค 
- สําหรับดานบริการวิชาการไดดําเนินการแลว 
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8. การจัดทําแผนงานดานสัมพันธกับชุมชนภาคใต
โดยตรง 

- ไดกําหนดกิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชนโดยตรง
เพิ่มขึ้นไม นอยกวา 1 โครงการ   โดยจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2549  

ดานวิเทศสัมพันธ 
1. พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาชาว

ตางประเทศเพื่อใหนักศึกษาสามารถโอนหนวยกิต
ไปเรียนที่สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

 
- กําหนดเปาหมาย  1 หลักสูตร   ขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินการ 

2. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับ
ป ริ ญญ าต รี แ ล ะบั ณฑิ ต ศึ ก ษ า ไป เ รี ย น ใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาค
การศึกษาที่สามารถโอนหนวยกิตกลับมาได
โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 

- กําหนดเปาหมาย 1 โครงการ  ไดดําเนินการแลว ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนด 

3. สงเสริมและจัดระบบใหอาจารยไดไป  sit  in  
และดูงานวิจัยระยะยาว (ประมาณ 2 เดือน) ใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

-  กําหนดเปาหมายไมนอยกวา 1 ราย   ภายในป 2548  และ
ดําเนินการแลว 

4. จัดระบบใหมีอาจารยชาวตางประเทศเปนที่
ปรึกษารวมในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนําไปสูการ
วิจัยรวมกัน 

- กําหนดเปาหมาย 1 ระบบ  ดําเนินการเสร็จแลว  สัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายที่กําหนด 

5. สงเสริมใหมีการจางอาจารยชาวตางประเทศมา
สอนที่คณะฯ 

- กําหนดเปาหมาย 1 ราย  ดําเนินการเสร็จแลว  สัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายที่กําหนด 

6. จัดทํา web  site  คณะฯ  version ภาษาอังกฤษ -  กําหนดเปาหมาย 1 ระบบ  อยูระหวางดําเนินการ กําหนด
เสร็จสิ้นภายในปการศึกษา 2549 

7. การขยายการรับนักศึกษาชาวตางชาติในระดับ
หลังปริญญาในสาขาที่มีความเขมแข็ง 

- ไดดําเนินการแลว 

ดานระบบการประกันคุณภาพ 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการติ ดตามการ

ดําเนินงานดานประกันคุณภาพในทุกระดับโดย
ก า รแต ง ตั้ ง คณะกรรมก า รติ ดต ามผลก า ร
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
- มีระบบและกลไกในการติดตามชัดเจน  โดยการมีรายการ

ติดตาม  ชวงเวลาติดตาม และผูรับผิดชอบในการติดตาม  
และไดนํ าผลการติดตามมาใช ในการปรับปรุ งการ
ดําเนินการของคณะฯ 
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2. การปรับโครงสรางของระบบคุณภาพใหชัดเจน  
ที่ครอบคลุมปจจัยปอนเขา (Input)  กระบวนการ 
(Process) ผลลัพธ/เปาหมาย  (Output)   เพื่อใหมี
การเชื่อมโยงที่นํ าไปสูการแกไข  /  ปรับปรุง
คุณภาพทั้งระบบ 

- อยูระหวางการดําเนินการ 

3. การดําเนินการรวบรวมระบบการประกันคุณภาพ  
ระบบการควบคุมภายใน และการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ  เปนภารกิจเดียวกัน 

- อยูระหวางการดําเนินการ 

4. การนําผลประเมิน และ กลยุทธ /แผนพัฒนามา
กําหนดเปนแผนงาน โดยกรรมการคณะฯ /
ภาควิชา 

- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบชัดเจน และเชื่อมโยงกับการบริหาร
และระบบคุณภาพภายในอื่นๆ  และอยูระหวางการ
ดําเนินการ 

5. การผลักดันระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในทุกระดับใหมีความตอเนื่อง 

- กําหนดแผนงานการติดตามโดยการประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวของทุกชุด  ตามกําหนดการประชุมลวงหนา และมีการ
ติดตามการดําเนินการตามระบบและกลไกอยางตอเนื่อง  
ดําเนินการสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

6. การปรับโครงสรางของสํานักงานพัฒนาคุณภาพ
ใหมีภารกิจในการดําเนินการดานประกันคุณภาพ
ครบวงจร 

- ดําเนินการแลว สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

7. การปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม  เพื่อแกปญหาขอมูลไมตรงกัน  ความ
ซ้ําซอนและตกหลน 

- ดําเนินการแลว 

8. การปรับปรุงรูปแบบการจัดทํารายงานประจําปให
สะดวกกับภาควิชาและหนวยงาน 

- อยูระหวางการดําเนินการ 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
  
 จากการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรอบแรก  เมื่อป พ.ศ. 2545  มีรายการที่
คณะกรรมการประเมินฯ ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการนําไปพัฒนาทั้งในระดับคณะฯและ
มหาวิทยาลัย  การดําเนินการสวนหนึ่งเปนการดําเนินการจากระดับมหาวิทยาลัยแตสวนหนึ่งมีการขยายผลและดําเนินการ
ในระดับคณะฯ 
 ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการนําผลการประเมินมาพัฒนา ดังนี้ (วศ.9.1-1) 
 

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
1. การเนนความสําคัญของการพัฒนาเอกลักษณ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในยุค
การเปลี่ยนแปลง 

 
- คณะฯไดยึดพระราชดํารัสของพระราชบิดาเปนแนวทางการผลิต

บัณฑิต รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ  พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติที่ใหบัณฑิตมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
2. การปรับปรุงคุณสมบัติของนักศึกษาและ

บัณฑิตในดานความสํานึกตอสิ่งแวดลอม 
ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาวะผูนํา 
ความคิดริเริ่ม การทํางานเปนทีม และมารยาท
สังคม ตลอดจนควรมีกลไกการพัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอสวนรวม 
และมีความผูกพันตอสถาบัน 

- คณะกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในระดับคณะและใช
เปนกลไกหนึ่งในของผลิตภาพการผลิตบัณฑิต  

- สนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนานักศึกษา  โดยจัดโครงการดาน
การเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาภาวะผูนํา   การ
ทํางานเปนทีมและมารยาทสังคม  รวมท้ังดาน        คุณธรรมและ
จริยธรรม  ที่สรางจิตสํานึกตอสวนรวม และมีความผูกพันตอ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น  

3. การพัฒนาทักษะการใชชีวิต (Human Skills) 
ของนักศึกษา 

- สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ชวยใหประยุกตใชหลักจิตวิทยาสังคม  
หลักการจัดการ  วิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และความสามารถ
ในการแกปญหา  เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและ
มีคุณธรรม 

- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเรื่องการสรางงานดวย ตนเอง 

- สรางบัณฑิตใหมีความพรอมเขาสูตลาดงานเพื่อเพิ่มอัตราการได
งานทํา 



 

              “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 

6-9 

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

4. ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยเฉพาะทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ ในทุกคณะวิชาและทุกวิทยา
เขตและทุกพื้นที่บริการ โดยการกําหนดเปน
นโยบายของมหาวิทยาลัยในมาตรฐานขั้นต่ํา
ดานภาษาตาง 
ประเทศกอนสําเร็จการศึกษา ถึงแมจะมีความ
พยายามในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ โดย
การจัดคายภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา และมี
การสอนเสริมแลวก็ตาม แตผูใชบัณฑิต ยังมี
ความเห็นวานาจะมีการพัฒนาบัณฑิตทุกสาขา
ใหใชภาษาอังกฤษใหดีกวานี้ รวมถึงทักษะการ
ใชภาษาไทยในการพูด และการเขียนดวย 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาษาตาง 
 ประเทศใหแกนักศึกษากลุมกิจกรรม นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษา

ปสุดทาย เตรียมเขาสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ 
- จัดหลักสูตรระยะสั้น/โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาเขาอบรม 
 

5. ควรสงเสริมทักษะและประสบการณในการ
ประกอบอาชีพอิสระแกนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

- การสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม 

- การเปดรายวิชาการเปนผูประกอบการเปนวิชาเลือกใหกับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ทําใหนักศึกษามาเรียนประมาณปละ 25 คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

1. ควรพัฒนากลุมนักวิจัยที่ทํางานรวมกันเปนทีม
ภายในคณะ และระหวางคณะ และมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง พรอมกับการพัฒนานักวิจัยรุน
ใหมในระดับปริญญาเอกใหมากขึ้นดวย 

- การจัดตั้งทีมวิจัยโดยคณะฯสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ ทําให
ขณะนี้มีทีมวิจัยทั้งหมด  19 ทีม 

2. ควรมีการพัฒนาใหเกิดระบบเกื้อกูลนักวิจัยจน
เกิดแรงจูงใจที่จะทุมเทการวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (คาตอบแทน ภาระงานวิจัย 
และการสนับสนุนการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อ
การเผยแพรและการนําไปใชประโยชนดวย) 

- จัดทําระบบการจูงใจ การใหรางวัล 
- มีการสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- มีการจัดหาทุนการวิจัยที่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 



              “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 
 6-10 

มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

 

1. การประชาสัมพันธถึงศักยภาพการใหบริการและ
ผลงานแกสาธารณชนอยาง   ทั่วถึงและตอเนื่อง 

- มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหทุกคณะ/หนวยงาน
ดําเนินการจัดกิจกรรมวิชาการพรอมกันเปนประจําทุกป 
ในชวงเวลาที่กําหนด โดยใชช่ือวา “งาน ม.อ. วิชาการ (PSU 
Open Week) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

- จัดทําแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการรายปและ
ประชาสัมพนัธสูหนวยงาน/สาธารณชนภายนอก อาจ
ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หรือแยกตามคณะ/
หนวยงาน 

มาตรฐานที่ 6  
มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

1. การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานไปแกไข ปรับปรุงและพัฒนาอยาง
จริงจังและควรมีหลักฐานใหประเมินได โดย
กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการประเมินการ
สอนใหชัดเจน 

- มีการดําเนินการแตละคณะ เชน ใชผลการประเมินการ
สอนเปนสัดสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. การเรงผลักดันใหคณาจารยมีตําแหนงวิชาการ
สูงขึ้นและจัดทําแผนใหอาจารยเพิ่มคุณวุฒิสูงขึ้น 

- นโยบายการพัฒนาอาจารยใหมีวุฒิระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นเปน 50% ภายในป 2554 หรือเรียกโครงการเพิ่ม 
Ph.D. เปน 50%) ปจจุบัน ผลจากการพัฒนาอาจารยใหมี
วุฒิระดับปริญญาเอกไดเพิ่มขึ้นจากปที่เริ่มโครงการในป 
พ.ศ. 2545 รอยละ 26.00 เพิ่มเปนรอยละ 29.49 ในป 
พ.ศ.2547  

- มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรจํานวน 0.5 เรื่องตอคนตอป รวมทั้งการมี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพและเอื้อตอการผลิตผลงานวิจัย  

-    กําหนดใหมี KPIs ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 
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ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐาน สําหรับการประเมินภายนอก 
ปการศึกษา 

ปท่ีประเมินคร้ังที่แลว 
ปการศึกษา 2544 

2547 2548 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน  (โปรดระบุ

รายละเอียด) 
N/A  23 25 

 
2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน    
      2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน    
              ระดับปริญญาตรี 

N/A 11 11 

      2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน 
            ระดับปริญญาโท 

N/A 10 11 
 

      2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน   
            ระดับปริญญาเอก 

- 
 

2 3 

      2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ  
             สกอ. 

N/A 23 25 
 

3. จํานวนอาจารยประจํา 154.00 168.00 166.00 
     3.1 อาจารยขาราชการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล) 138.00 135.00 131.50 
     3.2 อาจารยพนักงาน 12.00 25.00 27.00 
     3.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป) 4.00 8.00 7.50 
4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ใหนับรวมอาจารยประจําตาม

ขอ 3) 
154.00 168.00 166.00 

    4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 51.00 76.00 82.50 
    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 65.00 75.00 70.00 
    4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 38.00 17.00 13.50 
    4.4 ตํ่ากวาปริญญาตรี - - - 
5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 154.00 168.00 166.00 
      5.1 ศาสตราจารย - - - 
      5.2 รองศาสตราจารย 13.00 19.00 23.00 
      5.3 ผูชวยศาสตราจารย 45.00 59.00 60.00 
      5.4 อาจารย 96.00 90.00 83.00 
6. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,913 3,000 3,508 
      6.1 ระดับปริญญาตรี 1,798 2,587 2,951 
             6.1.1 ภาคปกติ 1,798 2,587 2,951 
             6.1.2 ภาคพิเศษ - - - 
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ปการศึกษา 
ปท่ีประเมินคร้ังที่แลว 
ปการศึกษา 2544 

2547 2548 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
      6.2 ระดับปริญญาโท 115 409 551 
             6.2.1 ภาคปกติ 115 205 244 
             6.2.2 ภาคพิเศษ  (รวมหลักสูตร MIT) - 204 307 
      6.3 ระดับปริญญาเอก - 4 6 
             6.3.1 ภาคปกติ - 4 6 
             6.3.2 ภาคพิเศษ   - - - 
7. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 426 410 539 
      7.1 ระดับปริญญาตรี* 407 361 435 
             7.1.1 ภาคปกติ 407 361 435 
             7.1.2 ภาคพิเศษ - - - 
* รวมหลักสูตรวิศวะคอมฯ (วข.ภูเก็ต) ป 2548 จํานวน  34 คน 
       7.2 ระดับปริญญาโท** 19 49 104 
             7.2.1 ภาคปกติ 19 40 34 
             7.2.2 ภาคพิเศษ - 9 70 
** รวมหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปนหลักสูตรพิเศษ) ป 2547 สําเร็จ 9 คน ป 2548 สําเร็จ 70 คน 
      7.3 ระดับปริญญาเอก - - - 
             7.3.1 ภาคปกติ - - - 
             7.3.2 ภาคพิเศษ - - - 
8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 
 และการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

238 222 235 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน 
 ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

79* 96* 207 

* ป 2544 และ ป 2547 มหาวิทยาลัยไมมีการประเมินและกําหนดในหัวขอนี้ แตมีการประเมินเกี่ยวกับการนําไปประยุกตใช 
10. รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตน 
      เปนไปตามเกณฑ กพ. 

97.33 98.40 99.05 

11.จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน
อื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติในรอบ 3 ปที่
ผานมา  

N/A 45 
 

61 
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12. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
N/A 14 23 

13. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 16 39 39 
      13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 16 39 39 
      13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก - - - 
14.  จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 6 52 29 
       14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับ ปริญญาโทที่ 
               ตีพิมพเผยแพร 

6 52 29 

      14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่   
              ตีพิมพเผยแพร 

- * * 

* ยังไมมีบัณฑิตจบ 
15. จํานวนงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่ ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
35.17 123.52 168.25 

16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน 916,801.65 11,414,124.06 10,708,398.8
4 

17. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 5,836,216.63 41,920,185.08 
 

39,914,974.0
9 

18. จํานวนอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัย หรืองาน 
       สรางสรรค 

37 109 118 

19. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรอืงาน 
      สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

23 61 61 

20. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรอืงาน 
      สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

14 48 57 

21. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

10 31 45 
 

22. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ไดรับ การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา 

2 2 2 
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ปการศึกษา 
ปท่ีประเมินคร้ังที่แลว 
ปการศึกษา 2544 

2547 2548 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
23. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ  

3,684 2,387 2,031 

24. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

N/A 33 43 

25. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  

N/A 1,235,208.18 1,254,651.00 
 

26. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7 9 10 

27. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ 
      และวิชาชีพในนามสถาบัน 

3,608,758.44 8,722,589.63 7,043,443.81 

28. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ 
      สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

231 226 464 

29. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  และ
สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

135,474.00 902,988.45 1,785,263.50 

30. สินทรัพยถาวร  145,460,477.61* 598,054,807.68 586,792,628.90 
* ป 2544 มหาวิทยาลัยไมมีขอมูลการกระจายคาที่ดินใหคณะฯ 
31. คาใชจายทั้งหมด  200,935,518.00 176,120,510.00 214,113,559.30 
32. งบดําเนินการทั้งหมด 200,935,518.00 176,120,510.00 214,113,559.30 
33. เงินเหลือจายสุทธ ิ 244,344 11,103,520.27 19,148,903.53 
34. เงินรายรับทั้งหมด 201,179,862.00 187,224,030.27 233,262,462.83 
35. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
2,387,275.55 4,403,889.77 4,381,161.99 

36. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ       

154.00 
 

150.50 171.50 
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ปการศึกษา 

ปท่ีประเมินคร้ังที่แลว 
ปการศึกษา 2544 

2547 2548 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
37. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ       

18 52 91 

38. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 154.00 150.50 171.50 
39. จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/  
      โครงการพัฒนานักศึกษา 

1,798 2,587 2,951 

40. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
      คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

5,721,358.00 12,946,783.05 40,410,939.92 

41. คา FTES ระดับปริญญาตรี 1,096.00 1,773.86 1,816.01 
42. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก  
      (หลังจากที่ปรับคาแลว) 

136.00 498.25 588.92 

 
 
 



"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

1.ดานการวิจัย/บัณฑิตศึกษา
1.1 จํานวน papers จากอาจารย 1.1.1 จํานวน International papers papers/คน/ป - 0.01 แผน 0.2 0.25 จํานวน   77 papers

ผล 0.14 0.17 0.24 0.45
1.1.2 จํานวน National papers papers/คน/ป - 0.4 แผน 0.3 0.45 จํานวน  62   papers

ผล 0.25 0.30 0.25 0.36
1.1.3 จํานวนอาจารยที่ active งานวิจัย % - - แผน 30 50 60 101 คน  จากอาจารยทั้งหมด   169  คน

ผล 19 31 38 60 (ขาราชการ+พนักงาน+ลูกจางชั่วคราว
ชาวไทยและชาวตปท.)

1.1.4 ผลงานวิจัยที่ใชประโยชนกับชุมชนและ paper - - แผน 2 7 10
ผล NA 3 11 6

1.1.5 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ เรื่อง/ผลงาน 12 9 แผน 5 8 5 5 5
ผล 5 0 12 3

1.2 จํานวนทุนวิจัย 1.2.1 ทุนวิจัยรวมจากทุกแหลงทุน บาท/คน/ป 20,548 84,025 แผน 228,388 250,000 จํานวนเงินรวม  46,323,252.86 บาท
(นโยบายมหาวิทยาลัยพยายาม ผล 26,828 72,910 126,013 274,102
เพิ่มทุนวิจัย รอยละ 10 ตอป)
1.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิต 1.3.1 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.โท คน 121 134 แผน 266 270 จํานวน นศ.ป.โท ทั้งหมด 237 คน
ศึกษา          research programs ผล 182 212 205 237 (ยกเวน MIM) ปการศึกษา 2548

1.3.2 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.เอก คน - - แผน 8 10 สําหรับ นศ.ป.ตรี 2,867  คน 
ผล NA 4 4 6 สําหรับ นศ.ป.โท  285  คน

การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548  และการเสนอดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป  2549
คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

______________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

1.4 จํานวน papers จากบัณฑิต 1.4.1 จํานวน International papers papers - - แผน 4 6
ศึกษา ผล NA NA 4 29

1.4.2 จํานวน National papers papers - - แผน 30 30
ผล NA NA 45 41

1.5 retention time บัณฑิตศึกษา 1.5.1 retention time ป.โท research จํานวนป - 3.61 แผน <3.5 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4
           programs ผล 3.4 3.6 3.58 3.2
1.5.2 retention time ป.เอก จํานวนป - - แผน 5

ผล NA NA NA NA
2. ดานการเรียนการสอน
2.1 การจัดการการเรียนการสอนให 2.1.1 หลักสูตรมีการฝกงาน สาขาวิชา 10 10 แผน 11 11
เปนไปตาม พรบ. การศึกษา 2542(ป.ตรี) ผล 11 11 11 11

2.1.2 หลักสูตรมีโครงงานนักศึกษา สาขาวิชา 10 10 แผน 11 11
ผล 11 11 11 11

2.1.3 จํานวนวิชาที่มี virtual classrooms รายวิชา - - แผน 40 50
ผล NA NA 38 41 ขอมูลปการศึกษา 2547

2.1.4 จํานวนวิชาที่มี CAI รายวิชา - - แผน 2 30
ผล NA NA 2 60 ขอมูลปการศึกษา 2547

2.1.5 จํานวนวิชาที่เปน PBL รายวิชา - - แผน 17 17
ผล 9 9 10 30 ขอมูลปการศึกษา 2547

2.1.6 จํานวนวิชาปฏิบัติการ รายวิชา - - แผน 103 103
ผล 97 101 103 121 ขอมูลปการศึกษา 2547

______________________________________________________________________
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"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

2.2 บัณฑิตเขมแข็งภาษาอังกฤษ 2.2.1จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ คน - - แผน 5 6
(ป.ตรี) ผล 3 3 5 5

2.2.2 จํานวนวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชา - - แผน 5 5
ผล NA NA 7 15 ขอมูลปการศึกษา 2547

2.3 อัตราการหางานทําของบัณฑิต 2.3.1 อัตราการไดงานทํา % - - แผน 70 70 75 90 90

(ป.ตรี) ผล 76.4 82.5 75.8 88.3*
*  รวมลาศึกษาตอ  รุนปการศึกษา
 2547

2.3.2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต % - - แผน 80 80
ผล 69 - 76 73 รุนปการศึกษา 2546

2.4 ดานประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 2.4.1 คาใชจายตอหัว าท/นศ. เต็มเวล 84,340 87,764 แผน <65,000 <65,000 <65,000 <78,000 <78,000 *ไมรวมคาเสื่อมราคา
(ป.ตรี) ผล 72,248* 63,746* 61,452* 77,449* งบดําเนินการ 137,341,101.52   บาท

คาเสื่อมราคา  23,707,559.63  บาท
นักศึกษาเต็มเวลา  1,773 คน
หากรวมคาเสื่อมราคา 90,819 บาท/นศ.
เต็มเวลา

2.4.2 rate of graduation % - - แผน 45 50
ผล 72.5 48.2 44.5 50.7 ขอมูลปการศึกษา 2547

2.4.3 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.ตรี คน 1,834 1,798 แผน 2,500** 2,500** ** รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต
ผล 1,930* 2,058* 2,288* 2,867** * ไมรวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต

2.4.4 ผลการประเมินการสอนของอาจารย คะแนนเต็ม 5 - - แผน >4 >4
จากนักศึกษา(ป.ตรี) ผล 4.12 4.12 4.13 4.19 ขอมูลปการศึกษา 2547

______________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 ปริมาณการบริการวิชาการ 3.1.1 จํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชน
ครั้ง 2,593 2,792 แผน     2,000     2,000

ผล 3,284 2,099 2,319 2,002

3.1.2  จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบให
เปลากับสังคมและชุมชน

กิจกรรม - - แผน   15 15

ผล 1 NA 14 35

3.1.3 รายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการ ลานบาท - - แผน 50* 50* 10** 10** 10** * รายไดกอนหักคาใชจาย
ผล 53.2 36.7 9.9** 8.5** **รายไดสุทธิหลังหักรายจาย

3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.2.1 ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ % - - แผน >=80 >=80
ผล 80.00 83.00 82.78 81.74 เปนการวัดความพึงพอใจของรับ

ผูรับบริการดานการฝกอบรมและ
การสัมมนา

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 *** คณะวิศวกรรมศาสตรไมขอกําหนดเปน KPIs ***

______________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

5. ดานการบริหารจัดการ
5.1 การพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 5.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ - - แผน 100 100

ผล NA NA 1.31* 97.11 * คาเฉลี่ยของจํานวนครั้งตอคน
5.1.2 จํานวนวันเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากร วัน - - แผน 3 3

ผล NA NA 6.16 31.65
5.2 สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยเนน 5.2.1 กองทุนวิจัย ลานบาท - - แผน 10.54 12
     วิจัย ผล 5.09 8.18 11.35 14.73

5.2.2 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่ใชสนับสนุน ลานบาท - - แผน >=3 >=3
ผล NA 0.81* 3.65 5.218

5.2.3  มี Ph.D. ของอาจารยเพิ่มขึ้น % Ph.D. สายอาจ 24 27 แผน 43 46 อาจารยวุฒิ ป.เอก 78 คน
ผล 35 41 41 46 จากอาจารย+พนักงาน+ลูกจาง

ชั่วคราวชาวไทยและชาว
ตางประเทศ  169  คน

6. ดานการสนับสนุน
6.1 มีความพรอมดาน IT 6.1.1  มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอ สัดสวน - - แผน <1:5 <1:5 <1:5 <1:5 <1:5 จํานวนเครื่องคอมฯ 404 เครื่อง

เครื่องคอมฯ : นศ. ผล  1:5  1:7  1:4 1:7 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,768 คน

6.1.2 ความพึงพอใจของนายจางตอ
ความสามารถทางดาน IT ของนักศึกษา

คะแนนเต็ม
 10

- - แผน >7.5 >7.5

ผล NA - 7.69 7.43 รุนปการศึกษา 2546

______________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

7. ดานการประกันคุณภาพ
7.1 การประเมินคุณภาพภายใน 7.1.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน ผานเกณฑ  -  - แผน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน

ผล ผาน ผาน ผาน ผาน

7.2 การประเมินคุณภาพของ สมศ. 7.2.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ผานเกณฑ  -  - แผน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน
ผล ผาน ผาน ผาน ผาน มีการประเมินทุก 5 ป จากสมศ.

8. ดานวิเทศสัมพันธ
8.1 พัฒนาอาจารยดวยวิเทศสัมพันธ 8.1.1 จํานวนอาจารยที่ไปตางประเทศ คน 22 33 แผน 30 30

(เฉพาะที่จัดสรรดวยทุนของมหาวิทยาลัยและคณะ) ผล 22 34 50 66

8.1.2 จํานวนชาวตางประเทศที่ visit คณะ/ คน 33 35 แผน 40 40
มหาวิทยาลัย ผล 44 44 130 93

8.1.3 จํานวน joint research โครงการ - - แผน 1 1
ผล NA NA 1 1

8.2 พัฒนาบัณฑิตศึกษาดวยวิเทศ 8.2.4 จํานวน joint degree programs หลักสูตร - - แผน 1
     สัมพันธ ผล NA NA NA NA

______________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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"ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"       

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ หมายเหตุ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (ขอมูล/คําชี้แจงผลป 2548)

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

9. ดานกิจกรรมนักศึกษา
9.1 จํานวนกิจกรรมที่จัด (ที่จัดโดยนักศึกษา) กิจกรรม/โครงการ 12 11 แผน 20 20

ผล 8 25 24 22 ขอมูลปการศึกษา 2547

9.2 จํานวนงบประมาณที่จัดสรร ลานบาท 0.073 0.067 แผน 0.400 0.500 0.900 0.900 0.900
ผล 0.400 0.803 0.891 1.729 งบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษาทั้งจากภาควิชา, คณะฯ 
และแหลงทุนอื่นๆ ในปการศึกษา 
2547

10.ดานการพัฒนานักศึกษา
10.1 จํานวนกิจกรรมที่จัด (จัดโดยคณะและภาควิชา) จกรรม/โครงกา 4 4 แผน 30 30

ผล 4 12 36 40 ขอมูลปการศึกษา 2547
11. การประหยัดพลังงาน
11.1 การประหยัดพลังงาน 11.1.1 จํานวนหนวยการใชกระแสไฟฟาที่ลดลง รอยละ แผน 15* 15 *เทียบกับปงบประมาณ 2547

ผล 0
11.1.2 จํานวนเงินคากระแสไฟฟาที่ลดลง รอยละ แผน 15* 15 *เทียบกับปงบประมาณ 2547

ผล 0

11.1.3 สัดสวนการใชกระแสไฟฟาเทียบกับ
นักศึกษาเต็มเวลา

Unitการใช
กระแสไฟฟา/

FTES

แผน

ผล 2,103 1,899 1,677 1,701
11.1.4  สัดสวนการใชกระแสไฟฟาเทียบกับ
นักศึกษาหัวจริงและบุคลากร

Unitการใช
กระแสไฟฟา/
นศ.หัวจริง
และบุคลากร

แผน

ผล 1,046 1,050 1,012 1,003

______________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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 "ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล"

รหัส
เอกสารอางอิง ชื่อเอกสารอางอิง

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2548/ปงบประมาณ 2548
วศ. 0.0-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2546
วศ. 0.0-3 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2547/

ปงบประมาณ 2548
วศ. 1.1-1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
วศ. 1.1-2 รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และความพึงพอใจของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546
วศ. 1.1-3 รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และความพึงพอใจของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2547
วศ. 1.1-4 ขอมูลประกอบรอยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   และขอมูล

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป
การศึกษา 2547/ปการศึกษา 2548

วศ. 1.2-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาเรียน
วศ. 1.2-2 เอกสารประกอบการเลือกสาขาวิชา
วศ. 1.2-3 ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการยายสาขาวิชาภายในคณะของนักศึกษา พ.ศ. 

2547 และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รายวิชาสําหรับพิจารณาการยายเขา
สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร

วศ. 1.2-4 ขอมูลประกอบรอยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา และขอมูลจํานวนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

วศ. 1.4-1 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม (ของภาควิชาตาง ๆ)
วศ. 1.4-2 โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา รุนที่ 4
วศ. 1.4-3 โครงการ IHPT
วศ. 1.4-4 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2545
วศ. 1.4-5 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2546
วศ. 1.5-1 ระเบียบและประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา

คณะฯ ประเภทตาง ๆ  (http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=
349&Itemid=247) เลือกสวนของประกาศ และระเบียบ

วศ. 1.7-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 105/2548, 020/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
วศ. 1.7-2 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดการประชุมตลอดป

การศึกษา 2548
วศ. 1.7-3 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 089/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวก ค  เอกสารอางอิง

___________________________________________________________________
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รหัส
เอกสารอางอิง ชื่อเอกสารอางอิง

วศ. 1.7-4 เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ

วศ. 1.7-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทาง
ไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ

วศ. 1.7-6 โครงการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 4 ประจําป 2548
วศ. 1.7-7 รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Engineering and 

Environment (ICEE 2005)
วศ. 1.7-8 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
วศ. 2.1-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 
วศ. 2.1-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจําป 

วศ. 2.1-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททั่วไป ประจําป 2549
วศ. 2.1-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 

วศ. 2.1-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยรวมคณะ
วิศวกรรมศาสตร และภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน ประจําป 2549

วศ. 2.1-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง เกณฑการจัดสรรเงินทุนของสถานวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร ประจําป 2549

วศ. 2.1-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจําป 2549
วศ. 2.1-8 ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพ่ือนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
วศ. 2.1-9 เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 2.1-10 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.1-11 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.1-12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
วศ. 2.1-13 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกนกุฏิ 

ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2549
วศ. 2.1-14 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกนกุฏิ 

ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549
วศ. 2.2-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 095/2547 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 2.2-2 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดการประชุมกรรมการวิจัย

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดปการศึกษา 2548
วศ. 2.2-3 ประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549
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วศ. 2.3-1 เอกสารแจงแหลงทุนผานทาง e-mail
วศ. 2.3-2 เอกสารเชิญประชุมทีมวิจัยเพ่ือหารือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการดานวิจัยกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอก
วศ. 2.3-3 เอกสารเชิญคณาจารยฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑการใหทุนและการเตรียมตัวเพ่ือขอรับทุนโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก (คปก.)
วศ. 2.6-1 เอกสารเชิญฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : 

ทําอยางไรใหสัมฤทธิ์ผล
วศ. 2.6-2 เอกสารเชิญประชุมระดมสมอง เรื่อง แนวทางการเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับภูมิภาคและนานาชาติ
วศ. 2.7-1 ใบสิทธิบัตร
วศ. 3.1-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2536
วศ. 3.1-2 คูมือการใหบริการวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

(http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/academic/acaser-ebook/index.htm)
วศ. 3.1-3 หนังสือแจงผลการจดทะเบียนที่ปรึกษา ประเภท A หมายเลข 1538 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547
วศ. 3.1-4 แผนปฏิบัติการประจําป 2548 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 3.3-1 แนวทางการบริหารและปฏิบัติในการดําเนินงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ. 3.3-2 ขอเสนอโครงการ (ดานเทคนิค) โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทรัพยสินทางปญญา
วศ. 3.3-3 ขอเสนอโครงการการศึกษาวิจัยความเปนไปไดของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกร/โคเนื้อ
วศ. 3.3-4 ขอเสนอดานเทคนิคโครงการการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จ.ชุมพร
วศ. 3.3-5 รายละเอียดโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
วศ. 3.3-6 รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทรัพยสินทางปญญา
วศ. 3.3-7 รายละเอียดโครงการวิจัยผูประกอบการใหม : พลังงานทดแทน "น้ํามันไบโอดีเซล"
วศ. 3.3-8 ขอเสนอโครงการการผลิตเบาะนอนฟองน้ําจากยางธรรมชาติสําหรับเด็กเล็ก
วศ. 3.3-9 ขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟองน้ําจากยางธรรมชาติ
วศ. 3.7-1 การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548 ของภาควิชา
วศ. 4.1-1 หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรจากเงินรายไดคณะฯ เพ่ือสงเสริมการแตงกายชุดผาไทยของ

คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 4.1-2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการทอดกฐินสามัคคี และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 106/2548, 116/2548 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี
วศ. 5.1-1 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. 

2545-2549
วศ. 5.1-2 มติที่ประชุมกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2543 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543  ใหความเห็นชอบแผน

กลยุทธระยะกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร (ป 2545-2549)
วศ. 5.1-3 การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548 และการเสนอดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 

2549 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
___________________________________________________________________
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วศ. 5.1-4 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2548  วันที่ 16  ธันวาคม  2548  ใหความเห็นชอบ
การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548

วศ. 5.1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 1427/2543 เรื่อง มอบอํานาจใหรองคณบดี หัวหนาภาคและเลขานุการคณะ
วิศวกรรมศาสตร และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 60/2543 เรื่อง มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการใหแกหัวหนา

วศ. 5.1-6 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ. 5.2-1 แผนการดําเนินการ การจัดการความรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2548-2549  

(http://www.personnel.psu.ac.th/new1/new_11.pdf)
วศ. 5.2-2 กลยุทธและแผนพัฒนาดานตาง ๆ ปการศึกษา 2547-2548
วศ. 5.2-3 แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามกลยุทธและแผนพัฒนาดานตาง ๆ  ปการศึกษา 2547-2548 (ครั้งที่ 2)
วศ. 5.2-4 โครงการเวทีคุณภาพ โครงการ Site Visit เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Pracitces)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2549
วศ. 5.2-5 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 069/2548 และ 055/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 5.2-6 รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบ (Checklists) การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ. 5.2-7 แผนการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 5.3-1 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. 

2545-2549 (ฉบับปรับปรุงใหม)
วศ. 5.3-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 21/2543  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร
วศ. 5.3-3 หนังสือเชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนแผนกลยุทธระยะกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 5.3-4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับเปาหมายกระทรวง และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ. 5.4-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 087/2548  เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง 1 ป ประจําปงบประมาณ 2550
วศ. 5.4-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 086/2548  เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ 

ปงบประมาณ 2550
วศ. 5.4-3 เกณฑการพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 5.4-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 082/2549  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินคาวัสดุ คณะ
วศ. 5.4-5 คูมือปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุ
วศ. 5.4-6 ตารางเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร (http://phoenix.eng.psu.ac.th/~ngpanyar/Sch/)
วศ. 5.4-7 ตารางการใชหองเรียน  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/~ngpanyar/Sch/)
วศ. 5.4-8 การวิเคราะหการใชประโยชนหองบรรยาย หองประชุมอบรม สัมมนา ปการศึกษา 2546
วศ. 5.4-9 การวิเคราะหการใชประโยชนหองบรรยาย หองประชุมอบรม สัมมนา ปการศึกษา 2547

___________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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รหัส
เอกสารอางอิง ชื่อเอกสารอางอิง

วศ. 5.4-10 หนังสือเชิญเปนอาจารยพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 1/2549 และตัวอยางขอมูลรายวิชาที่สอนโดยอาจารยพิเศษ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ ภาคการศึกษาที่ 1/2548 และ 2/2548

วศ. 5.4-11 หนังสือเชิญอาจารยไปเปนอาจารยพิเศษ
วศ. 5.4-12 ขอมูลอาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2544-2549
วศ. 5.5-1 นโยบายการพัฒนาสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจทางการบริหาร
วศ. 5.5-2 ระบบสารสนเทศตาง ๆ (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/)
วศ. 5.6-1 ขอมูลประกอบสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท/คน) ปงบประมาณ 2544, 2547 และ 2548
วศ. 5.7-1 ขอมูลประกอบคาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ป 2544, 2547 และ 2548
วศ. 5.8-1 ขอมูลประกอบรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ป 2544, 2547 และ 2548
วศ. 5.10-1 ขอมูลประกอบงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตออาจารยประจํา ปการศึกษา 

2544, 2547 และ 2548
วศ. 6.1-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 11 หลักสูตร
วศ. 6.1-2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 10 หลักสูตร
วศ. 6.1-3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร
วศ. 6.1-4 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วศ. 6.1-5 คูมือการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (http://www2.psu.ac.th/graduate/mua/rule.php)
วศ. 6.1-6 เอกสารการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยสภาวิศวกร
วศ. 6.2-1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาตามแผน และที่คณะยืนยันจะรับเขาใหมในปการศึกษา 2544-2548 จําแนกตามสาขาวิชา

 และระดับการศึกษา
วศ. 6.2-2 จุลสารงานทะเบียนกลาง ปที่ 9  ฉบับที่ 11 ปการศึกษา 2548
วศ. 6.3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ณ ตางประเทศ 

ประจําป 2549
วศ. 6.3-2 รายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2544  2545และ 2546
วศ. 6.3-3 รายชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549
วศ. 6.3-4 ขอมูลการเกษียณอายุราชการของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ในแตละป
วศ. 6.4-1 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ .2549 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html)
วศ. 6.5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2549
วศ. 6.5-2 ประกาศของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ที่ 2/2543 เรื่อง จรรยาอาจารย
วศ. 6.5-3 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543
วศ. 6.5-4 จรรยาบรรณนักวิจัย
วศ. 6.5-5 คุณสมบัติและจรรยาบรรณที่ปรึกษา ___________________________________________________________________

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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รหัส
เอกสารอางอิง ชื่อเอกสารอางอิง

วศ. 6.6-1 หนังสือเชิญบุคลากรสาย ก เขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม ประจําป 2549
วศ. 6.6-2 ตัวอยางแผนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2548
วศ. 6.6-3 ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom  (http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/Laksood.htm)
วศ. 6.6-4 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php)
วศ. 6.6-5 รวมบทความทางวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ วิศวศึกษา ครั้งที่ 4
วศ. 7.1-1 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
วศ. 7.1-2 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สมศ. (กรกฎาคม 2545)
วศ. 7.1-3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงต้ังคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ

 พศ. 2522 และคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 066/2547, 038/2548, 054/2548 เรื่อง แตงต้ังกรรมการประจํา
วศ. 7.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 111/2548, 038/2549  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตร
วศ. 7.1-5 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 110/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพดานตาง ๆ
วศ. 7.1-6 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 112/2548, 127/2548, 147/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะ/ฝาย
วศ. 7.1-7 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
วศ. 7.1-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 0126/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548

___________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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