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              “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
 

สารจากคณบด ี
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินกิจการมาเปนเวลา 40 ป  ตลอดระยะเวลาท่ีผาน
มาคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการพัฒนาท้ังทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  ในปจจุบันคณะฯไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ระดับปริญญาโท 13 
สาขา  และระดับปริญญาเอก  4 สาขา  โดยมุงเนนใหบัณฑิตเปนท้ังคนดี มีคุณธรรม และเปนคนเกง มีความรู 
ความสามารถ  ดานวิจัยไดมีการพัฒนาทีมและงานวิจัยใหเขมแข็งทําใหสามารถขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายในและ
ภายนอก และมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก จนงานวิจัยบางเรื่องไดรับการยอมรับในระดับประเทศ 
เชน การวิจัยดานไบโอดีเซล และการพัฒนาระบบ IPv6 เปนตน นอกจากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตรยังไดดําเนินงานดาน
บริการวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก สังคมและชุมชน เชน การศึกษาวิเคราะห การทดสอบ การออกแบบและพัฒนา 
การเปนท่ีปรึกษาและการใหบริการอบรมสัมมนา เปนตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตรมีเปาหมายท่ีจะมีการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูใหกับสังคมและชุมชน เพื่อชวยใหสังคมและชุมชนมีการพัฒนาข้ึน 
  

ในรอบปท่ีผานมา คณะฯไดมุงเนนพัฒนาในทุกๆดาน  ดานการเรียนการสอนไดมีการขยายภาระงาน โดยมีการ
เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา ขยายการรับจํานวนนักศึกษาเพิ่มในระดับปริญญาตรี ดานการวิจัยมีการ
จัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  การสงเสริมบุคลากรนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ  การ
จัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทางดานพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน  ดานการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการ
แกหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเปนท่ีพึ่งทางดานวิชาการใหกับชุมชนทองถิ่น และในดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ จากเอกสารรายงานประจําป 

 
รายงานฉบับนี้เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร  ท่ีไดจัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ   ประจําปการศึกษา 2549  ใหหนวยงานและผูท่ี
เกี่ยวของท่ีรับผิดชอบและผูสนใจท่ัวไปไดรับทราบผลการดําเนินงาน  ความกาวหนาและการพัฒนาการของคณะ
วิศวกรรมศาสตรตามภารกิจดานตางๆในรอบปท่ีผานมา  อีกท้ังยังเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  ตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
7 มาตรฐาน  ซึ่งประกอบดวย 

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

และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอีก 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของคณะฯกับสังคมและชุมชนภาคใต 
มาตรฐานท่ี 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
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การดําเนินงานท่ีผานมาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากร นักศึกษา รวมถึงหนวยงาน

ตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร  จึงขอขอบคุณทุกๆทานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับความรวมมือในการท่ีจะทําใหคณะวิศวกรรมศาสตร มุงไปสูวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีไดกําหนดไว 
 

   

ลงช่ือ                
                  (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล)  
                                                                      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                                                                                                          กันยายน 2550       
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 พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
        เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 เปดสอนหลักสูตระดับปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

 พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (ภาคพิเศษ) 

 พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
รับโอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหารภายใตคณะฯ 

รวมสาขาวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตร ี11 สาขาวิชา สาขาวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และ
สาขาวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา 

 
1.2   พฒันาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2539  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเริ่มจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 22 
คณะวิชาตามโครงการนํารองของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพของคณะฯ ไดเขารวมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีก
หลายครั้ง   

ในเดือนธันวาคม 2541 คณะฯ ไดจัดประชุมพบปะระหวางคณาจารยของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นคณะฯ 
ยังไดแตงต้ังคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยท้ังในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา 

ดวยความรวมมือของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทําใหคณะฯ มีคูมือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542 ซึ่งมี
องคประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับระบบคุณภาพท่ีพัฒนาโดยโครงการนํารองของทบวงฯ 

เพื่อเปนการเตรียมพรอมเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ จึงไดจัดอบรมการจัดทําเอกสารประกัน 
คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพอีกหลายครั้ง จนกระท่ังเดือนมีนาคม 2543 คณะฯ และภาควิชาตาง ๆ ไดจัดทํา 
รายงานการตรวจสอบตนเอง (SSR) ฉบับแรก และคณะฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการท่ี
คณะฯแตงต้ังข้ึนในระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2543 

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในไดนําไปสูการปรับปรุงในดานตาง ๆ รวมท้ังการปรับปรุงการเขียน
รายงานการตรวจสอบตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ กลาวคือ ใหตรวจสอบวามีระบบและ
กลไกของการประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุท่ีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความกาวหนาเปนลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึง
ไดใชคณะฯ เปนสถานท่ีทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2543 จากนั้น คณะฯ ก็
ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม -     
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หมายเหตุ   :  คณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯดวย

คณบด ี คณะกรรมการประจําคณะฯ 
คณะกรรมการกองทุนคณะฯ 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
 

รองคณบดฝีายพัฒนา รองคณบดฝีายบริหาร รองคณบดฝีายบริการวิชาการ 
และการจัดการระบบคุณภาพ 

คณะกรรมการวิชาการ 

 

คณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษาประจําคณะฯ 

รองคณบดฝีายวิจยั 
และบัณฑิตศึกษา 

 

เลขานุการคณะฯ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี

หัวหนาภาควิชา 
วิศวกรรมเหมืองแรและวสัด ุ

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หัวหนากลุมงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงาน 
สนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 

หัวหนากลุมงาน 
แผนงาน การเงิน และพัสดุ 

หัวหนาฝายคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมศาสตร  

ผอ.ศูนยวศิวกรรมพลังงาน  

หัวหนาฝายบริการวิชาการ 

คณะกรรมการกองทุนวิจัย 

ผูชวยคณบดฝีาย 
วิชาการ 

ผูชวยคณบดฝีาย 
พัฒนานักศึกษา 

ผูชวยรองคณบดีฝาย 
วิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการ 
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

ผูชวยคณบดฝีาย 
บริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดฝีายการจัดการ
ระบบคุณภาพ 

หัวหนาสํานักงาน 
พัฒนาคุณภาพ 

แผนภูมิสายการบริหารงาน 

รองคณบดฝีายพัฒนา
นักศกึษา 

ผูชวยคณบดฝีายวิจยัและ
บัณฑิตศึกษา 

ผอ.สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝาย 
กิจการนักศึกษา 
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1.5  จํานวนบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ                รวม 364 คน 
ผูปฏิบัติงาน สาย ก วิชาการ    126 คน   
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุนปฏิบัติการ     75 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ    37 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ   11 คน 
ลูกจางประจํา       41 คน 
ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนงวิชาการ       6 คน 
ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ    68 คน 

 
1.6   จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงวิชาการ รวม 169 คน 

รองศาสตราจารย       27 คน 
ผูชวยศาสตราจารย       64 คน   
อาจารย        78 คน    

 
1.7  จํานวนอาจารยแยกตามวุฒิการศึกษา  รวม 169 คน 

ระดับปริญญาตรี       12 คน 
ระดับปริญญาโท       77 คน 
ระดับปริญญาเอก       80 คน 

 
1.8  จํานวนอาจารยแยกตามภาควิชาฯ   รวม 169 คน 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา      26 คน    
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      30 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      24 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     21 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี      14 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ     14 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร     40 คน 

 
1.9  จํานวนนักศึกษา (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต) รวม 3,199 คน 

ระดับปริญญาตรี  (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต)  2,599       คน 
ระดับปริญญาโท                                   590       คน 
ระดับปริญญาเอก                           10      คน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ท้ังนี ้เพื่อใหบรรลุผลตามแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวช้ีวัดหลักตามแผนกล
ยุทธ และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน “เพื่อผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล” รวมถึง
ผลิตวิศวกรท่ีคิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ มีจริยธรรม และสรางองคความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อเปนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองถิ่นและเช่ือมโยงไปสูระดับสากล ท้ังนี้ รวมไปถึงการบูรณาการองคความรูจากงานวจิยั และการบรกิารวิชาการ
สูการเรียนการสอน พรอมท้ังสรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูท่ีเปดกวางตอสังคม ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามดัชนีช้ี
วัดหลัก และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพตามท่ีกําหนด 
  
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 คณะฯ มีการดําเนินการผลิตบัณฑิตในปการศึกษา 2549 จํานวน 599 คน โดยเนนการเรียนการสอนใหนักศึกษามี
ความรู ความสามารถ  มีทักษะท่ีจําเปน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร  และเปนคนดีมีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ตามความตองการของสังคมและชุมชน รวมท้ังมีผลงานในดานวิชาการและวิชาชีพซึ่งเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยการสอนจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ มีอุปกรณและสื่อการสอน รวมถึง
ปจจัยสนับสนุนตางๆ ท่ีมีคุณภาพอยางพอเพียง  รวมท้ังระบบการสอน การสอบ และการประเมินผลท่ีเปนระบบ ทําใหนักศึกษา
ท่ีจบออกไป สามารถหางานไดถึงรอยละ 86.38 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 1.46 และทํางานไดตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน
รอยละ 91.09 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 1.65 ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑรอยละ 98.37 ลดลงจากป
การศึกษา 2548 รอยละ 0.68 ไดรับความพึงพอใจจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต อยูในระดับดี (3.84 จากคะแนน
เต็ม 5) เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 5.49 โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความซื่อสัตยสุจริตและการอยูรวมกันในเกณฑดีมาก 
รวมท้ังมีนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และรางวัลใน
ระดับชาติถึง 43  ราย เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 115  โดยเปนรางวัลท่ีไดจากวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาจํานวน 26 รางวัล นอกจากนี้ยังมีบทความวิทยานิพนธปริญญาโท ท่ีจัดพิมพเผยแพรจํานวน 81 เรื่อง จากจํานวน
วิทยานิพนธท้ังหมด 48 เรื่อง และในปการศึกษา 2549 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จบการศึกษาเปนคนแรกของคณะฯ และมี
ผลงานในการนําบทความจากวิทยานิพนธไปตีพิมพเผยแพรจํานวน 2 เรื่อง 
 อยางไรก็ตาม ในสวนของบัณฑิตท่ีจบออกไปบางสวน (รอยละ 1.63 หรือจํานวน 4 คน) ท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน (7,630 บาท) เนื่องจากเปนเพราะบัณฑิตจํานวนหนึ่งกลับไปประกอบอาชีพในพื้นท่ีและชุมชน ในขณะท่ี
เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร อยูท่ี 16,790 บาท 
  
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค 

 งานวิจยั เปนภารกิจหลักท่ีสาํคัญ และเปนจดุเนนท้ังในระดับมหาวทิยาลัยและระดับคณะฯ ในการดําเนินงาน
คณะฯ ไดมีการดําเนินงานในเชิงรกุ โดยสนบัสนุน จูงใจ และอาํนวยความสะดวกใหบุคลากรของคณะฯ ท้ังในสวนอาจารย 
และบุคลากร (วิจัยสถาบัน) มีการทําวิจัยอยางกวางขวาง และมีความคลองตัว ประกอบดวย 
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5. โครงการวิจัยท่ีนําไปสูการตีพิมพนานาชาติ 
5.1 Development of a Novel Semi-solid Metal Processing in Die Casting (ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ) 
5.2 มลภาวะสิ่งแวดลอมจากการผลิตยางแผนรมควันในโรงยางของสหกรณกองทุนสวนยาง           

(รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล) 
6. โครงการวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

- ผลของความสมํ่าเสมอของรูปทรงตอการสั่นสะเทือนของลอรถแบบยางตัน  
(ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล) 
 

ทําใหในปการศึกษา 2549 คณะฯ มีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชน จํานวน 
240.26 ช้ิน คิดเปนรอยละ 158.07 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 45.90 มีเงิน
สนับสนุนการวิจัยภายในคณะฯ จํานวน 12,086,728.72 บาท คิดเปนเงินสนับสนุนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
79,517.95 บาท/คน และจากภายนอกสถาบัน จํานวน 29,323,477.34 บาท คิดเปนเงินสนับสนุนตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 192,917.61 บาท/คน มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน จํานวน 114  คน  คิดเปน
รอยละ  75 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 86.89 และภายนอกสถาบันจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 28.95 ลดลงจากป
การศึกษา 2548 รอยละ 23.80 มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน Reference Journal ในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 
จํานวน 43 บทความ คิดเปนรอยละ 25.44 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ลดลงจากปการศึกษา 2548 รอยละ 6.16 และมี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 5 สิทธิบัตร เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอย
ละ 150  และอยูระหวางขอยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาอีก 6 เรื่อง 

 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

จากการท่ีคณะฯ เปนแหลงวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรในภูมิภาคท่ีเปนท่ีรูจักและยอมรับของชุมชนและ
สังคม  ซึ่งมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณเฉพาะดาน รวมถึงมีเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอ 
ทําใหมีผูใชบริการท่ีเปนลักษณะทางการทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม การใหบริการปรึกษา และการจัดฝกอบรม สัมมนา 
และประชุมเชิงปฏิบัติการเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภายนอกท่ีมอบหมายใหคณะฯ เปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินการโครงการตางๆ และเพื่อเปนการตอบสนองสังคมและชุมชนทองถิ่น คณะฯจะมีการนําความรูและประสบการณ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยมากข้ึน โดยจะปรับกลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ ในปการศึกษา 2549 
นอกจากนี้ คณะฯ ไดมีการจัดต้ังหนวยงานอิสระสําหรับใหบริการวิชาการเฉพาะทาง คือ ศูนยวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเปนท่ี
ปรึกษาและตรวจสอบดานการอนุรักษพลังงานและใหบริการวิชาการดานพลังงาน    

ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการในปการศึกษา 2549 สามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ฯ ไดถึง 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 1,325 ตอจํานวนอาจารยประจํา ลดลงจากปการศึกษา 2548 รอยละ 2.14  มีอาจารยท่ีท่ีเปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รวม
ท้ังหมดจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 46.75 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 83.72 มีการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนจํานวน 17 โครงการ การนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยจํานวน 8 โครงการ และมีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัยกับการบริการวิชาการ มีจํานวน 1 โครงการ โดยคณะฯ ไดสนับสนุนคาใชจายและคิดเปนมูลคาของสถาบันในการ
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ใหบริการวิชาการ จํานวน 1,203,710 บาท ลดลงจากปการศึกษา 2548 เส็กนอย ประมาณรอยละ 5.32 ผูรับบริการมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมรอยละ 83.57  ลดลงจากปการศึกษา 2548 ประมาณรอยละ 3.84 มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 6 แหลง และมีรายรับสุทธิในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพจํานวน 
6,700,314.72 บาท คิดเปน 44,081.02 บาทตออาจารยประจํา ลดลงจากปการศึกษา 2548 รอยละ 4.87 
 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ ไดมีการดําเนินการใหนักศึกษาไดทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ท้ังท่ีเปน
โครงการและกิจกรรมยอย ท้ังในสวนท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลัยจดัข้ึน และอกีสวนหนึ่งซึ่งเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยชมรม
ตางๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯ ไดใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ การอํานวยความ
สะดวกเรื่องสถานท่ี และบุคลากร รวมท้ังการสนับสนนุใหนักศกึษาเขารวมกิจกรรมดังกลาวในสวนของมหาวทิยาลัย การให
รางวัลตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีผลงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมดานอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน
ท้ังสิ้น 582 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 23.74 ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมด เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 45.80  
โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณในสวนของเงินรายได และสนบัสนุนการดําเนนิการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม คิดเปนมูลคา 1,289,630.67 บาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.71 ตองบดําเนินการ ลดลงจากปการศึกษา 2548 
รอยละ 27.76 
 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 คณะวิศวกรรมศาสตรมีการบริหารจัดการโดยใชกลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ 
และแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลอง ท้ังในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุงเนนการบริหารแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ ์ท้ังในระดับคณะฯและภาควิชา ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามเปาหมายตัวช้ีวัดเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภารกิจหลัก ในการบริหารงานจะมีการประชุมเปนประจํา และใหความคิดเห็นอยางอิสระ ท้ังนี้ผูบริหารจะมุงเนนการ
มีสวนรวมในทุกระดับ  ท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการตางๆ  ท้ังท่ีเปนคณะกรรมการหลัก  คือ  คณะกรรมการวิจัย 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ และคณะกรรมการยอยๆ ตามภาระงานอีกเปนจํานวนมาก รวมถึงการมี
สวนรวมของบุคลากรท่ัวไปในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมพบปะอาจารยและบุคลากร (เลี้ยงน้ําชา) กิจกรรมสันทนาการตางๆ 
เปนตน ท้ังนี้คณะฯ เนนการกระจายอํานาจไปยังภาควิชาฯ/หนวยงาน ท้ังในสวนของเงินงบประมาณ และการตัดสินใจภายใน
ภาควิชาฯ/หนวยงาน  
 ในการพัฒนาคณะฯ ไดมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใชเปนแนวทางบริหารแบบครบวงจรตามหลักการ P-D-C-A 
โดยมีการดําเนินการตามระบบกลไก การติดตามประเมินผล และการดําเนินการปรับปรุงแกไข ในกรณีท่ียังไมบรรลุเปาหมาย
จากผลการประเมินท้ังภายในและภายนอก มีการจัดสรรและใชทรัพยากรท่ีมีอยูกับหนวยงานภายในและภายนอกคณะฯ เชน 
การใชหองเรียน หองประชุม ยานพาหนะ ท่ีปรึกษา อาจารยพิเศษและการจัดการเรียนการสอน มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ มีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ ใน
การพัฒนาคณาจารย และบุคลการสายสนับสนุน ไดมีความรูและทักษะในวิชาชีพ 
 ในปการศึกษา 2549 คณะฯ มีสินทรัพยถาวรท้ังหมด 450,526,802.39 บาท  คิดเปนสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา  204,005.05 บาท/คน  ลดลงจากปการศึกษา 2548   รอยละ 23.22  คาใชจายท้ังหมดท่ีคณะฯ ใชในการผลิต
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 

2-7 

 ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ยังทําไดไมมากนัก เนื่องจากมีอาจารยจํานวนหนึ่งท่ีจบปริญญาโท ยังไม
มีความชัดเจนในการมีแผนท่ีจะเรียนตอ ประกอบกับมีคณาจารยจํานวนหนึ่งตองเกษียณอายุราชการ อยางไรก็ตามคณะฯ ไดมี
ความพยายามกระตุนใหอาจารยขอตําแหนงวิชาการเพิ่มข้ึน เพื่อใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการในการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง
เหมาะสมท้ังในงานวิชาการและวิชาชีพ  คณะฯไดเนนใหอาจารยปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกร และในการเรียนการสอน คณะฯ มีระบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนวิชาโครงงาน (Project) เปนตน ท้ังนี้คณะฯ มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบ นอกเหนือจากการเรียนการสอนแลว คณะฯ ยังไดสนับสนุนสงเสริม และพัฒนา
นักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนปจจัยดานหองสมุด คอมพิวเตอร และ
สารสนเทศ สําหรับนักศึกษาดวย โดยคณะฯ จัดใหมีบริการเพิ่มเติมดานคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
 ผลการดําเนินงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2549 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา เทากับ 14.87 : 1 มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 คน จาก 169 คน คิดเปน 47.34% ลดลงจากป
การศึกษา 2548 รอยละ 3.03 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 91 คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 169 คนคิดเปนรอย
ละ 53.85 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 รอยละ 9.64 นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในระดับดีมาก 
4.33 จากคะแนนเต็ม 5 สูงกวาปการศึกษา 2548 รอยละ 5.4 และนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
คณะฯ นอกจากนี้คณะฯ ไดจัดสรรคาใชจายในดานคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาท้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (ท้ังระบบสาย และระบบไรสาย) และอื่นๆ รวมเปนจํานวน 15,795,055.74 บาท คิดเปน
คาใชจายในดานหองสมุดและระบบสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทากับ 7,152.23 บาท ลดลงจากปการศึกษา 2548 รอยละ 
60.91 มีนักศึกษาท่ีทําผิดถึงลงโทษทางวินัยเพียง 21 คน คิดเปนรอยละ 0.66 ทําใหนักศึกษาท่ีไมถูกลงโทษทางวินัย คิดเปนรอย
ละ 99.34  และมีนักศึกษารอยละ 41.53 ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร(4ป) 
 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 คณะฯมีระบบการประกันคุณภาพตามองคประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเปาหมายตัวบงช้ีตาม
ดัชนีช้ีวัดหลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพทางสมศ. โดยคณะฯ มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย
ครอบคลุมการดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ การตรวจวัดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไข 
 ในการดําเนินการเพื่อใหมีการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หนวยงาน คณะฯ ไดมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีการแลกเปลี่ยนระบบและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเปน
แบบอยางของหนวยงานอื่นๆ  
 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
 ผลการดําเนินงานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดเปด
โอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใต ทําใหมีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ซึ่งมีเพียง 1 โครงการ คือ การรับนักศึกษา
ดวยวิธีรับตรง จํานวน 232 คน จากจํานวนรับ 727 คน คิดเปนรอยละ 31.91 ลดลงจากปการศึกษา 2548 รอยละ 38.79  และ
คณะฯ ไดรวมมือกับหนวยงาน/สังคม และชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต ในลักษณะของการใหบริการวิชาการ เพื่อ
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1. ����*�"+,�"'-�.�$����/� 35.00

��&�0�1���0&� 17.50

1.1 	!"#��$"����%��	����&	�''�	����(�!��
�)
��&	��"�"���"��	��#�� 1 &*

2.92 222.00 253.00 87.75 235.00 276.00 85.14 260.00 301.00 86.38 > 85.00 (2) 1-59 60-79 > 80 3 1 1 5 0.42

1.2 	!"#��$"����%��	����&	�''�	����(�!
�)���	��$����)8	9:�	�;�<

2.91 96.00 222.00 43.24 207.00 231.00 89.61 235.00 258.00 91.09 > 90.00 (3) 1-59 60-79 > 80 3 1 1 5 0.42

1.3 	!"#��$"����%�����(�!	��8���8�="�8	����!�
8&>�(&��8��%?
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���@!��!���%��

2.92 - - 3.78 - - 3.64 - - 3.84 > 3.50 (2) 1-2.4 2.5-3.4 >3.5 3 1 1 5 0.42
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�&� (����*�"��3 1) 2.92 0.92 0.92 4.63 4.77
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2. ����*�"+,�"��"&/;�� 7(��"6�,��6��'� 35.00

��&�0�1���0&� 17.50

2.1  	!"#��$"�����:�#
�����	!��		�?���
������? 8�#
�	B 
��/A	="�)(&��!&	�G#��?��F�
��	�������
��	����������B":)���
":	#?&	�:)
�������:�#

3.50 123.52 150.00 82.35 168.25 150.00 112.17 240.26 152.00 158.07 > 100.00 (2),
(3)

1-19 20-29 > 30 3 1 1 5 0.50

2.2  8���������������:�#
�����	!��		�?
�#���I����B":)���":	#?&	�:)
��
�����:�# (���B"��)

3.50 11,414,124.06 150.00 76,094.16 10,708,398.84 150.00 71,389.33 12,086,728.72 152.00 79,517.95 > 75,000.00 (2),
(4)

1-19,999 20,000-

29,999

> 30,000 3 1 1 5 0.50

2.3 8���������������:�#
�����	!��		�?
�#�"��I����B":)���":	#?&	�:)
��
�����:�# (���B"��)

3.50 41,920,185.08 150.00 279,467.90 39,914,974.09 150.00 266,099.83 29,323,477.34 152.00 192,917.61 > 200,000.00 (2),
(4)

1-34,999 35,000-

49,999

> 50,000 3 0 1 4 0.40

2.4 	!"#��$"�":	#?&	�:)
�������:�#���(�!	��
����)��:�#A	="���	!��		�?:��#���I���
�B"":	#?&	�:)
�������:�#

3.50 61.00 150.00 40.67 61.00 150.00 40.67 114.00 152.00 75.00 > 70.00 (2),
(4)

1-34 35-49 > 50 3 1 1 5 0.50

2.5 	!"#��$"�":	#?&	�:)
�������:�#���(�!	��
����)��:�#A	="���	!��		�?:��#�"�
�I����B"":	#?&	�:)
�������:�#

3.50 48.00 150.00 32.00 57.00 150.00 38.00 44.00 152.00 28.95 > 40.00 (2) 1-24 25-39 > 40 2 0 0 2 0.20

��&�0�1���2$�( 17.50

2.6 	!"#��$"��������:�#���(�!	���	"!�"�� 
(Citation) �� Refereed journal A	="��X�$!"�@�
	�������A	="	����������B"":	#?&	�:)

�������:�#��F�A��

8.75 31.00 168.00 18.45 45.00 166.00 27.11 43.00 169.00 25.44 > 25.00 (5) 1-14 15-19 > 20 3 1 1 5 1.25

2.7 :)���������:�#
�����	!��		�?���(�!	��
�	:���8��#��	��#?�����&Y''(���C����	/
"�����C����	/��$���C�Z)��	"� 5 &*����B�� 
(��F���)

8.75 - - 2 - - 2 - - 5 > 2 (3) 1 2 >3 3 1 1 5 1.25

�&� (����*�"��3 2) 2.90 0.80 0.90 4.43 4.60
________________________________________________
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3. ����*�"+,�"�����/���&/1���� 20.00

��&�0�1���0&� 20.00

3.1 	!"#��$"���:�		�/G�	��	�	��	����	

������������"���"�����!"��	��[�
��
8�	���	!����8$!�
$9�$"������ ����� 
&	�8����� 
��������B"":	#?&	�:) 

��������B"":	#?&	�:)

4.00 2,387.00 150.00 1,591.33 2,031.00 150.00 1,354.00 2,014.00 152.00 1,325.00 > 900.00 (4) 1-19 20-29 > 30 3 1 1 5 1.00

3.2  	!"#��$"�":	#?���8&>����&	;�<8&>�
�		��	���#����C?�#�"��I��� 8&>�
�		��	����	
���		��	��������
	�������
��������B"":	#?&	�:)��F�A��

4.00 25.00 168.00 14.88 34.00 166.00 20.48 79.00 169.00 46.75 > 25.00 (3) 1-14 15-24 > 25 3 1 1 5 1.00

3.3  ���	�)���	@!
��&	����	�?:��	
�	��	����	
�����������!���	��[��	
8	�#��	�"�
���	��:�# (	����)

4.00 - - 3 - - 5 - - 5 = 5 (3) 1 2 > 3 3 1 1 5 1.00

3.4  �B��!:B#
���@��B$"��I������	�	��	
����	
��������8�=�"������B"":	#?&	�:)

4.00 1,235,208.18 150.00 8,234.72 1,254,651.00 150.00 8,364.34 1,203,710.00 152.00 7,919.14 > 7,000.00 (4) 1-4,999 5,000-

7,499

>7,500 3 1 1 5 1.00

3.5 ����;��"�:$"��@!	���	��	 * 4.00 95.93 86.91 83.57 > 80 (2) 61-70 71-80 > 80 3 1 1 5 1.00

��&�0�1���2$�(

3.6 :)���
A�B��A!�	��	����	
�����������
(�!	���	#"�	����	�������A	="	����
����� (:)����@�#?8�	="$B#)

- - - 6 - - 6 - - 6 - - -

3.7 	#	��$"��I������	�A!�	��	����	

�������������I����B"":	#?&	�:) 
(���B"��)

- 8,722,589.63 150.00 58,150.60 7,043,443.81 150.00 46,956.29 6,700,314.72 152.00 44,081.02 - - -

3.8 	��������)8	9:���	�	��	����	
��
�����������C��:$"��I���(	����)

- - - 3 - - 5 - - 5 - - -

�&� (����*�"��3 3) 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00

________________________________________________
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4. ����*�"+,�"����8�"-�8��-�</7&�%"=��� 10.00

��&�0�1���0&� 10.00

4.1 	!"#��$"�G�	��	/��:�		����	"��	��<? 
��[� 
���	!�8�	��8"����<�? ���&�
��
��[�C		��B":)�������;�<	����&	�''�	�
��&�����F�A��

5.00 226.00 2,587.00 8.74 464.00 2,951.00 15.72 582.00 2,452.00 23.74 > 15.00 (5),
(8)

1.0-1.4 1.5-1.9 > 2.0 3 1 1 5 2.50

4.2 	!"#��$"��B��!:B#
���@��B�����!���	
"��	��<? ��[�
���	!�8�	��8"����<�? ���&�

����[�C		��B"���)8����	

5.00 902,988.45 176,120,510.00 0.51 1,785,263.50 214,113,559.30 0.83 1,289,630.67 181,018,362.18 0.71 > 0.55 (5) 0.01-0.49% 

$"����)8���

�	

0.50-0.99% 

$"����)8���

�	

>1.00% $"�

���)8���

�	

2 1 0 3 1.50

��&�0�1���2$�(

4.3 ������A	="��F����	��[�"��?���	@! 

���	!���	X����&�
����[�C		�(��F���)

- - - - - - - - - 2 - - -

4.4 &	����C������	"��	��<?��[�
���	!�
8�	��8"����<�?���&�
����[�C		�(	����)

- - - 2 - - 2 - - 2 - - -

�&� (����*�"��3 4) 2.50 1.00 0.50 4.00 4.00

5 ����*�"+,�"���$�%"�69���" 7(

�-'7���

20.00

5.1 	���������$"����A���#��#/ �I���/ 
���B��$���/���/A�B�#�� ($!")

1.67 - - 6 - - 6 - - 6 > 6 (3) 1-3 4 > 5 3 1 1 5 0.42

5.2 ���	��[��I����@B"��?�	8	�#�	@! G�#
"��#���	&	�8���:��#��
���#�"� 
(	����)

1.67 - - 3 - - 4 - - 4 > 4 (3) 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.42

5.3 ���	�)A��
����#��C?���8�=�"�G#����
��
#��C���	?���A	="#��C���	?"����;�< (	����)

1.67 - - 5 - - 5 - - 5 = 5 (3) 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.42

5.4 �	��!�	��#�	�#��
���#�"��I���/
���B��$���/���/A�B�#��	B����� (	����)

1.67 - - 3 - - 4 - - 4 > 4 (3) 1-2 3 >4 3 1 1 5 0.42

5.5 ���#��$"�	���X�$!"�@�8�=�"�	�	�A	 
�	8	�#��	�"� 
���	��:�# (	����)

1.67 - - 3 - - 4 - - 4 > 4 (3) 1 2 >3 3 1 1 5 0.42

________________________________________________
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5.6 ����	��"#$�	�%&'(�������)�*+�,�+��
+��"�+�% (��/��)

1.66 598,054,807.68 2,099.24 284,891.11 586,792,628.90 2,387.70 245,756.43 513,947,687.19 2,208.41 232,722.95 > 200,000.00 (4) 1-64,999 65,000-

99,999

>

100,000
3 1 1 5 0.42

5.7 �%��;'%"��<�=���%&'(�������)�*+�,�+��
+��"�+�% (	;&"��>&�+��?#@���)

1.66 176,120,510.00 2,099.24 83,897.27 214,113,559.30 2,387.70 89,673.56 181,018,362.18 2,208.41 81,967.73 < 108,000.00 (2) >+10% =	D&

< -10% 

>&�+��?#

5-9.99%


��(-5)

-(-9.99)%

>&�+��?#

(-4.99)-

(4.99)%

>&�+��?#

1 1 0 2 0.17

5.8 	;&"��>&�+���+=�D&'%"���E��%&���(+����	 
(	;&"��>&����(+����	)

1.66 11,103,520.27 187,224,030.27 5.93 19,148,903.53 233,262,462.83 8.21 28,302,247.33 209,320,609.51 13.52 > 8.50 (3) 1-4% >&�

���(+����	

+5-9% =	D&

>15% >&�

���(+����	

+10-15%

>&�

���(+����	

3 1 1 5 0.42

5.9  	;&"��>&�&'	"#���+>;	%��@	��������	

��/=	D&�(+��&��������	��<���@	�+��

���%�@	�+��

1.66 52.00 150.00 34.67 91.00 150.00 60.67 95.00 152.00 62.50 > 60.00 (3) 1-39 40-59 > 60 3 1 1 5 0.42

5.10 ��@	����(=	����F���'	"#��<���
@	�+��
���%�@	�+���%&&'	"#@	�'( (��
�%&��)

1.67 4,403,889.77 168.00 26,213.63 4,381,161.99 166.00 26,392.54 4,660,275.52 169.00 27,575.59 > 25,000.00 (4) 1-9,999 10,000-

14,999

>

15,000
3 1 1 5 0.42

5.11 	;&"��>&������	@	�'(�"�����������
G�;	���	��F����	H;
�����*��������� ��<�
��@	�+��
���%�@	�+��

1.67 150.50 150.50 100.00 171.50 171.50 100.00 195.00 195.00 100.00 > 100.00 (3),
(4)

1-54 55-79 > 80 3 1 1 5 0.42

5.12 ��'�		� 5�./��'�		������&D��I(	����)* 1.67 3 3 3 = 3 (4) 1 2 3 3 1 1 5 0.42

5.13 '(����	�<�>&����G�%@�&���"�������

���	��"#��� (�"�������/=�%�"��) *

- 3 - 7 - - -

�&� (����2�"��3 5) 2.83 1.00 0.92 4.75 4.79

6. ����2�"+6�"
*��78�� *(�������"���71" 20.00

6.1 	;&"��>&�=����H�	���G�;��	L��%&
=����H�	��<�=��

1.67 23.00 23.00 100.00 25.00 25.00 100.00 28.00 28.00 100.00 = 100.00 (3),
(4)

1-79 80-99 100.00 3 1 1 5 0.42

6.2 '(�������)�*+�,�+��+��"�+�%�%&'(���
&'	"# (	;&"��>&�+��?#@���)

1.66 2,272.11 150.00 15.15 2,404.93 150.00 16.03 2,259.53 152.00 14.87 > 15.00 (4),
(9)

> +10%

=	D& < -10%
>&�+��?#

6-9.99%


��

(-6)

-(-9.99)%
>&�+��?#

(-5.99)-

(5.99)%
>&�+��?#

1 0 0 1 0.08
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6.3 	!"#��$"�":	#?&	�:)�������[�&	�''8"�
A	="8��#�8�B�B"":	#?&	�:)��F�A��

1.66 76.00 168.00 45.24 82.50 166.00 49.70 80.00 169.00 47.34 > 47.00 (5) 1-39 40-59 > 60 2 1 0 3 0.25

6.4 	!"#��$"�":	#?&	�:)��F�A������)	�
�)
A�B�������	

1.66 78.00 168.00 46.43 83.00 166.00 50.00 91.00 169.00 53.85 > 50.00 (3) 1-44 45-69 > 70 2 1 0 3 0.25

6.5  �	&b�������:		#�		���������:	#? 
(Professional Ethics)(	����)

1.66 - - - - - 4 - - 4 > 4 (3),
(4)

1-2 3 >4 3 1 0 5 0.42

6.6 �	�����	8	�#�	@!���8�!��@!8	�#�8&>��)��' 
G�#8h���	8	�#�	@!:��	&b�����
��
&	����	�?:	�� ($!")

1.67 - - 7 - - 7 - - 7 = 7 (3) 1-2 3-4 > 5 3 1 1 5 0.42

6.7 	��������;��"�:$"�����;�<�B"�����
�	�"�$"�":	#?
���������������	8	�#�	@!

1.67 - - 4.10 - - 4.11 - - 4.33 > 4.00 (2) 1.00-

2.49

2.50-

3.49

> 3.50 3 1 1 5 0.42

6.8 	!"#��$"�����;�<���8$!	B����:�		� / 
G�	��	��[�����;�<�B":)�������;�<
	����&	�''�	���F�A��

1.67 2,587.00 2,587.00 100.00 2,951.00 2,951.00 100.00 2,599.00 2,599.00 100.00 > 100.00 (3),
(4)

1-39 40-59 > 60 3 1 1 5 0.42

6.9 �B��!:B#��F�A�������!��	���A!"����� 
�"����8�"	? 
���@�#?�	��8���B"����;�<8�9�
8��8��#�8�B (���B"��)

1.67 12,946,783.05 2,099.24 6,167.37 40,410,939.92 2,387.70 16,924.63 15,795,055.74 2,208.41 7,152.23 > 3,000.00 (5) 1-4,499 4,500-

6,999

>7,000 3 1 1 5 0.42

6.10  &	����C���$"��	&b����������C		� 
:	�#C		�
������#����;�<*
(	!"#��$"���.���(�BI@���G�<������#)

1.67 2,982.00 3,000.00 99.40 3,477.00 3,508.00 99.12 3,178.00 3,199.00 99.34 > 99.00 (3),
(5)

90.00-94.99 95.00-99.49 99.50-100.00 2 1 0 3 0.25

6.11 �	���
��&	�8������	8	�#�	@!$"�
����;�< (	����)*

1.67 5 5 5 = 5 (4) 1 2-3 4-5 3 1 1 5 0.42

6.12 	!"#��$"�����;�<&	�''�	�����)8	9:
�	�;�<��	�#�8������)A��(�!��A����@�	*

1.67 261.00 586.00 44.54 301.00 594.00 50.67 341.00 821.00 41.53 > 50.00 (2) 61-70 71-80 > 80 0 0 0 0 0.00

�&� (����*�"��3 6) 2.33 0.83 0.58 3.75 3.77
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7. ����*�"+,�"�(������(��"'-�.�$ 20.00

7.1 ��	�����(��	&	����������#�����
�B"�A!8����	��[�������	�;�<"#B�
�B"8�=�"� (	����)

10.00 - - 5 - - 5 - - 5 = 5 (2),
(3),
(4)

1-2 3 >4 3 1 1 5 2.50

7.2 &	����C���$"��	&	����������#��
(	����)

10.00 - - 5 - - 5 - - 5 = 5 (2),
(3),
(4)

1-2 3 >4 3 1 1 5 2.50

7.3 &	����C����	&	���������G�#	���"=��* - - - - - - - - - - - - -

�&� (����*�"��3 7) 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00

8. ����*�"+,�"'&��6��$�"=�@:��
�&/���7��

���6��'� 7(1-�1".�'A�,*

10.00

8.1 	!"#��$"�:)�������;�<��F�&*��� 1 ���8$!
	B��G�	��	��8�<8�=�"8&i�G"�����	�;�<
�A!8h���@!������@���)8��� 14 :��A�������!���
$;F���8��#�8&>�����;�<

3.34 308.00 695.00 44.32 379.00 804.00 47.14 232.00 727.00 31.91 > 30.00 (4),
(5)

31-40 41-50 >50 1 1 0 2 0.67

8.2 :)���G�	��	������/A�B�#��	B���="���
A�B�#���B�a A	="��������
�������8�=�"
��[������
�����������!

3.33 - - 74 - - 116 - - 82 > 20.00 (4) 1 2-3 >4 3 1 1 5 1.67

8.3 	��������)8	9:���	8&i�G"���A!
&	����8$!����B��	B�����	��[�
�I����	�;�<	����"����;�< (	����)

3.33 - - - - - - - - 5 = 5.00 (4) 1-2 3-4 5 3 1 0 5 1.67

�&� (����*�"��3 8) 2.33 1.00 0.67 4.00 4.01

9. ����*�"+,�"&/��<6��$�"=� * 10.00

9.1 	!"#��$"�	#�������"�8&>��<"���j<
A	="�<�B�&	�8��"=��a

- 10.00 449.00 2.23 13.00 479.00 2.71 17.00 513.00 3.31

9.2  :)��� joint-degree programs - - - - - - - - - 1

________________________________________________
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�� 2548 � 2548 ���� 2549 
�� 2549 � 2549
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��
��

� (1
,2,
3)

��
���

 !
" 
(0
,1)

$�%
"�

��
� (

0,1
)

�&
� 
5 '

( 
""�5�
���2549

!7+8��"/"��"
�����'( ""

'(
 "

"9
0&�
"�8�


"
��

'0�"�8�


"��
��&1��&�+ (
"0&�&�+)

!7����(��/"�"�:�

('( "")

9.3 :)������B�&	�8������8#="�A	="
&b�����������A���#��#

- - - 100 - - 78 - - 89

9.4 :)�������;�<���B�&	�8������no���
�)��:�# A	="�;�<����A���#��#������<��

- - - 22 - - 24 - - 26

9.5 :)��� co-advisors ���8&>����B�&	�8�� - - - 1 - - - - - 4

9.6 :)��������	/����;�<$"��A���#��#
���(&�B�&	�8�� (��/:)����	�F�)

- - - 86 - - 51 - - 68

9.7  :)��������	$"��A���#��#���8&>�
Advisors/ Co-advisors �A!�I����B�&	�8��

- - - - - - - - - -

9.8  :)���G�	��	��:�#����)	B�������
�B�&	�8�� (Joint Research)

- - - 1 - - - - - 5

9.9 :)���G�	��	/��:�		� ����)	B�����
�B�&	�8��

10.00 - - - - - 11 - - 12 > 5.00 (4) 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 5.00

9.10  :)���G�	��	
���@!8$!	B��G�	��	
��[���		I�����$"�����;�<
�������	
(�!��<�B�&	�8��)

- - - 5 G�	��	
�@!8$!	B�� 456

 ��

- - 3 G�	��	
�@!8$!	B�� 222

 ��

- - 6 G�	��	
�@!8$!	B�� 91 

��

9.11 :)��� Joint Publication - - - - - - - - - -

9.12 :)�������;�<���(&�)���#����C? (Thesis)
 �B�&	�8��

- - - - - - - - - -

�&� (����*�"��3 9) 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00

�&�'( ""�27�3����� 9 ����*�" 2.81 0.93 0.86 4.51 4.61

��������	
���
(1) ������� 	�
	����������������������	��	�� 	.�.
. (2) ������� 	�
	������������������� KPIs �������� �	

� �!�

(3) ������� 	�
	�������������������#�	�
����������	�
 �	%� 2548 (4) ������� 	�
	������������������������� &��	��'()	�
����������������� �	

� �!�

(5) �������  	�
	����������������������'#�&������*�����(,-�����!����&��������/,0 (6) ������� 	�
	����������� �����#�	�
���������*�		�
�
�����
��&
	
(7) ������� 	�
	��������������������	�1��� !� . (8) ������� 	�
	����������� ���
���
'�2������!�	�������2��
(9) ������� 	�
	����������� ���������	�1��� !	�.
��������������
�������������������������������
�����/,0 1.7 &�������/,0(,- 1.8 ��3-��*�	*������(������(������)���	�
���*�������(������)!�!�(,-�,	�
����!��2����0� 4 5�-��,*�����6�&���� &��6�!���
�&!�2���7�&�����(,-/��*�6
�����/,0 6.9 ���	�
�
�����!�!��2�!�����	����	����������8��9���2�!��(,-������	�
�����: �(���0�
�����/,0 6.10 ��3-��*�	�,*�����6�&���� &��6�!���
�&!�2���7�&�����(,-/��*�6

________________________________________________
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/1-1 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.92  >  85.00 87.75 85.14 86.38 1-59 60-79 > 80 3 1  1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

นอกจากการพัฒนาดานวิชาการแกนักศึกษาตามหลักสูตรแลว คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนโดยเนนคุณภาพ  ให
นักศึกษามีความรูทั้งจากการเรียนในหองเรียนและปฏิบัติการ ประกอบดวย  

1.  จัดใหนักศึกษามีกิจกรรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เชน การจัดคายคุณธรรมของหนวยงานตางๆ (วศ. 1.1-1)  
2.  กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (วศ.1.1-2) 
3.  การจัดโครงการ  In-House Practical Training (IHPT) (วศ.1.1-3) 
4.  โครงการทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ (วศ.1.1-4) 
5.  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน (วศ.1.1-5) ทําใหนักศึกษาจํานวน

หนึ่งมีโอกาสสัมผัสกับสังคมตางประเทศ และพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับชาวตางประเทศ 
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดขอมูลแหลงงานที่เปนประโยชนตอนักศึกษา การแนะนําการเขาสูตลาดงานในโครงการปจฉิม

นิเทศ (วศ. 1.1-6) เปนประจําทุกป  รวมทั้งยังเปดโอกาสใหบริษัท/หนวยงานที่มีความประสงคจะมารับสมัครนักศึกษามาทําการ
ประชาสัมพันธแนะนํานักศึกษา 

จากผลการสํารวจสภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549 (วศ. 1.1-7) ของกองแผนงาน เมื่อบัณฑิต
กลับมาเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายน- ตุลาคมของทุกป ในปการศึกษา 2549 พบวา บัณฑิตรอยละ 86.38 
ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 เล็กนอย ประมาณรอยละ 1.46 สามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 1.1-1  : โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม (ของภาควิชาตางๆ) 
วศ. 1.1-2  : โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2549 
วศ. 1.1-3  : โครงการ  In-House Practical Training (IHPT) 
วศ. 1.1-4  : โครงการทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
วศ. 1.1-5  : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ประเทศญี่ปุน) 
วศ. 1.1-6  : โครงการปจฉิมนิเทศ 

 วศ. 1.1-7  : รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และความพึงพอใจของบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา 2548 

 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/1-2 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 2.91 > 90.00 43.24 89.61 91.09 1-59 60-79 > 80 3  1 1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯไดมีการดําเนินการเพื่อใหบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพแลว ประกอบดวย 

1. การแนะนําแหลงงานที่เปนหนวยงานที่รับสมัครผูที่เกี่ยวของที่จบวิศวกรรมศาสตรโดยตรง เชน  การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ปตท.  และกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน  เพื่อใหนักศึกษาที่จบออกไปสามารถหางานได
ตรงกับสาขาที่เรียน 

2. พยายามใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด  โดยการใหขอมูลกอนการเลือกสาขาวิชาฯ (วศ.1.2-1
และวศ.1.2-2)  และระหวางที่เรียน หากนักศึกษาไมมีความถนัดในสาขานั้นสามารถยายสาขา/ภาควิชาได  
(วศ.1.2-3)   

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 
91.09 (วศ. 1.2-4) ซึ่งสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2548 เล็กนอย ประมาณ 1.65 ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน
และแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 1.2-1  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการเลือก และการจัดสรร
สาขาวิชาเรียน 

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

พ.ศ. 2547  และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องรายวิชาสําหรับพิจารณาการ
ยายเขาสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร 

     วศ. 1.2-4   :  ขอมูลประกอบจํานวนและรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   
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������� !�"�����#�������� ���������������$ ��� !�"���%�& 2549 

5/1-3 

 

���������	 1 ���������������������� 

������������� 

��	���������� : 1.3 ��!"#$����������	%����&���&����&��	���&'(�%'���&)��* 

+")���,�&������ 

+")���,�&������'-)��./)0� &)��*)��12�#3�� +")��'�#&��� ���   

 ��,�2��) 

3+� 

2549 2547 2548 2549 1 2 3 &��!� 

&)��* 

&��!� 

3+�  

&��!� 

��:��)�� 

���

�#3�� 

 2.91 > 99.00 98.40 99.05 98.37 1-74 75-99 100 2 0  0  2 

  

��!"#&��!�+")���,�&������  
            ������!�� ��4���!56����7�� ��� !�"���%�& 2549 (��.1.1-7) ���: ���7���������#���#�;6�#<���� 
16,790 �� ?%��#�@��:#<��������A���:#��7$  �����7��#�����B6��� 98.37 �������#���#�;6�#�����B�#�@�C���#��7$ ?%����!��:�"
���%�& 2547 
�� 2548 #�D��B6� C�:���E�!#�����C�B�������#��7$���F�
��
������!4��C�B #�;�6� ������7��
 !���4�%�� ����C�����6�6������;G����
������� 

&�);�������� :   
��.1.1-7  :  ���������4���!56����7���4���������5��������$  
������%��6� 56����7��

�4���������5��������$  ��:��"���%�& 2548 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/1-4 

 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ :  1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 2.92 > 3.50 3.78 3.64 3.84 1.-2.4 2.5-3.4 >3.5 3 1  1  5 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (วศ.1.4-1)  พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก 
(ระดับคะแนน 3.84 จาก 5) ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2548 พอสมควร ประมาณรอยละ 5.49 ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด โดยบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรมีจุดเดนในดานความซื่อสัตยสุจริต และ การอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข  และมีจุดที่ตองปรับปรุงในดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ (3.11) ความสามารถในการบริหารจัดการ (3.24)  
ในขณะที่ผูใชบัณฑิตใหความเห็นวา ควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานการบริหารจัดการ 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 1.4-1  :  ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2547 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม   
                           หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  (คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.92  > 30.00 31 20 43 - 1 >2 3 1  1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          คณะฯมีศิษยเกาจํานวนหนึ่งที่จบไปแลว ทํางานประสบความสําเร็จและสวนหน่ึงไดทําประโยชนตอสังคม  และชุมชน  
ในระดับชาติ  ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และรางวัลทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ เชน  การไดรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ
ระดับชาติและการออกแบบระบบ เปนตน 
           ในสวนของนักศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คณะฯ ยังไดสนับสนุนและ
สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ไดแก 

1. การสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินการและการนําเสนอ   
2. การใหคําปรึกษาแนะนําที่ใกลชิดของอาจารยที่ปรึกษา  
3. การใหทุนการศึกษาแกผูที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ (วศ.1.5-1)  
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 มีนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในระดับชาติ  จํานวน 43 ราย (วศ.0.0-1)  เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2548  ประมาณ รอยละ 115 
สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด สวนใหญเปนนักศกึษา  
เอกสารอางอิง : 

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
     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)  
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 1.7  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ 
                            ปริญญาโททั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

8.75  > 100.00 133.33 74.36 168.75 1-39 40-59 >60 3 1  1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการดําเนินการเพื่อใหมีการตีพิมพและเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธไดตามแผนและ
เปาหมายที่กําหนด ดังนี้ 

1. การเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร (วศ.0.0-1) 
2. มีกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ (วศ.1.7-1) โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธาน กรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะมีหนาที่กําหนดนโยบายดานบัณฑิตศึกษากํากับดูแลการบริหารและวิชาการบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามนโยบายและใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะโดยมีการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเปน
ประจําทุกเดือน (วศ.1.7-2)  

3. การมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแตละสาขาวิชา (วศ.1.7-3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแตละสาขา
มีหนาที่กํากับดูแลการเรียน การสอนและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ มีคุณภาพ 
และเหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา  

4. ทุกหลักสูตรไดกําหนดใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเปนเงื่อนไขสําหรับการจบการศึกษาของ
นักศึกษา  

5. คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสการเผยแพรผลงานของนักศึกษาในหลายแนวทาง
ไดแก  

5.1 สนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน และ
ตางประเทศโดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ ตางประเทศ  (วศ.1.7-4) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ
ภายในประเทศ (วศ.1.7-5)ไวอยางชัดเจน  

5.2  การสรางเวทีวิชาการใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 
เปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2549 เปนการจัดประชุมวิชาการตอเนื่องเปนปที่ 5 ใชช่ือวา การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 5 (PEC-5) (วศ.1.7-6) และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติรวมกับ 
University of  Novi Sad โดยสลับกันเปนเจาภาพทุก 2 ป โดยในปการศึกษา 2549 เปนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเปนครั้ง



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/1-8 

ที่ 3 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนเจาภาพ ใชช่ือวา International Conference on Engineering 
and Environment (ICEE 2005) (วศ.1.7-8)   

5.3  คณะวิศวกรรมศาสตรมีรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพตามประกาศหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร  (วศ.1.7-8)  ซึ่งใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและ
จูงใจ   

          จากการที่การตีพิมพเปนเงื่อนไขของการจบการศึกษาและโดยระบบสนับสนุนที่พรอมทั้งคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษา
และความพรอมเรื่องงบประมาณที่สนับสนุนในการเผยแพรผลงานของนักศึกษาทําใหในปการศึกษา 2549 มีบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโท ตีพิมพ เผยแพรถึงรอยละ 168.75 ซึ่งมากกวาปการศึกษา 2548 ถึงเทาตัว ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุ
ตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนดได 

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

วิศวกรรมศาสตร 
วศ. 1.7-2  :  ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดการประชุม

ตลอดปการศึกษา 2549 
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 5 (PEC-5) ประจําป 

การศึกษา 2549 
วศ. 1.7-7  :  รายช่ือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Engineering and 

Environment (ICEE 2007) 
วศ. 1.7-8  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัล

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1  ดานการไดงานทําของบัณฑิต 
-  ยังไมมีการเตรียมความพรอมของบัณฑิตกอนเขาสูตลาดงานที่เปนระบบ 
-  ยังไมมีฐานขอมูลตลาดงานที่เปนระบบ 
-  ไมมีขอมูลเกี่ยวกับความตองการ/ ไมตองการประกอบอาชีพตรงสาขา 
-  ในภาพรวม บัณฑิตยังมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานการจัดการ และดานการสื่อสารคอนขางต่ํา 

1.2  ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 
-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในระดับประเทศทําไดไมบอยนักเพราะสวนใหญจะจัดที่กรุงเทพ ระยะทางไกล เสียเวลา

กับการเดินทางมาก คาใชจายสูง และนักศึกษาที่เสียเวลาเขารวมนานๆ มีปญหาดานการติดตามเนื้อหาวิชาอื่นๆ ดวย 
-  ระบบการติดตาม/ ฐานขอมูลของศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยังไมเปนระบบ ทําใหขอมูลไมครบถวน

และสมบูรณ 
1.3  ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

-  นักศึกษาบัณฑิตศึกษายังขาดความชํานาญในการเขียนบทความทางวิชาการ จึงทําใหขาดความมั่นใจในการเสนอ
ผลงานลงตีพิมพในวารสารวิชาการ 

-  นักศึกษายังมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการเขียนผลงานลงตีพิมพใน 
proceedings หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

-  ภาระงานหนาที่ของ อ. ที่ปรึกษามาก ทําใหไมสามารถดูแลนักศึกษาไดดีพอ 
 
2.  จุดแข็ง 

2.1  ดานการไดงานทําของบัณฑิต 
-  บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดงาน 
-  บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมีความภูมิใจในวิชาชีพวิศวกร 
-  บัณฑิตของคณะฯ เปนที่ยอมรับในดานความสามารถทางวิชาการ และคุณสมบัติในดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.2  ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 
-  มีบุคลากรสนับสนุน และอาจารยผูเช่ียวชาญจํานวนมาก เครื่องมืออุปกรณคอนขางพรอมและสามารถศึกษา

แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ผูเช่ียวชาญจากหนวยงานอื่นๆ ภายในสถาบันไดสะดวกในเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ทาง
สมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตรมีการรวมตัวกันดีและมีเปาหมายที่จะรวมกันสงเสริมรุนนองๆ ในทุกๆ ดานเพื่อใหแขงขัน
กับสถาบันอื่นๆ ได 

2.3  ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
-  หลักสูตรมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ และมีความพรอมที่จะใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในการเขียนผลงานวิชาการ 
-  คณะฯและหลักสูตร มีการประกันคุณภาพบัณฑิตดวยการกําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ตองนําเสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานพินธตอที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
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-  คณะฯกําหนดจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีให
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ ตลอดจนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟง
วิจารณ จากนักวิชาการที่หลากหลาย เปนการเสริมสรางความรูและประสบการณตรงแกนักศึกษา 

-  คณะมีทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
-  มีความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศมากขึ้น การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธของนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนผลงานและสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
 
3.  โอกาส 

3.1  ดานการไดงานทําของบัณฑิต 
-  วิชาชีพวิศวกรเปนวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและมีเกียรติในสังคม 
-  วิศวกรยังเปนที่ตองการของประเทศเนื่องจากประเทศมีนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  มหาวิทยาลัยต้ังอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ประกอบกับคณะฯ มีกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การประชุมวิชาการ ทําใหมีเวทีสําหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศได 
-  นักศึกษาสวนหน่ึงมีโอกาสเขารวมในโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาตางประเทศ ทําใหมีโลกทัศนที่กวางขวาง

ขึ้น และมีการพัฒนาดานทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
3.2  ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 

-  เนื่องจากสถานที่ต้ัง และ การเปนสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับเปนอันดับตนๆ ในภูมิภาคจึง
เปนจุดรวมและผูนําในการสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานออกสูสังคมไดสูง 

3.3  ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
-  คณะฯ กําหนดจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีให

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับวิทยานิพนธ ตลอดจนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟง
วิจารณ จากนักวิชาการที่หลากหลาย เปนการเสริมสรางความรูและประสบการณตรงแกนักศึกษา 

-  ทุกสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะฯ มีการจัดประชุมทางวิชาการเครือขายประจําป เปนประจําทุกป รวมทั้งปจจุบันมี
การประชุมทางวิชาการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และมีวารสารที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา เชน วารสารสงขลา
นครินทร  ซึ่งเปนเวทีสําหรับรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาไดเปนอยางดี 

-  มีเวทีการแขงขันคอนขางหลากหลายทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 
4.  อุปสรรค 

4.1  ดานการไดงานทําของบัณฑิต 
-  ภาคใตมีโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางจํากัด  และการพัฒนาเปนไปอยางลาชา ทําใหโอกาสไดงานทําดอยกวา

สถาบันอื่นๆ ในสวนกลาง 
-  สถานการณความไมสงบในจังหวัดภาคใตทําใหการพัฒนาดานอุตสาหกรรมดอยกวาภูมิภาคอื่นในประเทศ 
-  มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรเพิ่มขึ้น และการแขงขันในการผลิตวิศวกรมีความเขมขนขึ้น 
-  มหาวิทยาลัยต้ังอยูในภูมิภาคที่หางไกลจากศูนยกลางของกิจกรรมตาง ๆ ของประเทศ ทําใหนักศึกษาสูญเสีย

โอกาสในการเรียนรูจากการเขาชมนิทรรศการตาง ๆ 
-  มหาวิทยาลัยไมไดอยูในศูนยกลางของอุตสาหกรรม ทําใหโอกาสการเขาชมอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ มีนอย 
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4.2  ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 
-  อุปสรรคหลักของการสรางผลงานและชื่อเสียงคือการตองทุมเทเวลากับการเรียน การสอน อาจทําใหการรวมกลุม

ทํากิจกรรมอื่นๆ มีเวลาที่จํากัด 
-  เวทีการแขงขันในระดับประเทศสวนใหญรวมศูนยในเมืองหลวง ทําใหคณะฯ ตองรับภาระคาใชจายคอนขางสูง 
-  ขาดความสะดวกในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณเนื่องจากอยูไกลจากเมืองหลวง และเศรษฐกิจของไทยยัง

มีลักษณะรวมศูนยที่เมืองหลวง 
4.3  ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

-  นักศึกษาบางคนมีภาระงานประจําไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดเต็มเวลา ทําใหขาดความตอเนื่อง เปนผลใหโอกาส
ในการเผยแพรผลงานวิจัยนอยลง 

-  นักศึกษาใหเวลาในการทํางานวิจัยไมเต็มที่ ทําใหผลงานไมเปนไปตามแผน จึงขาดความพรอมไมสามารถสรุป
รวบรวมผลงานที่มากเพียงพอสําหรับการนําลงตีพิมพเผยแพรในโอกาสที่เหมาะสม 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1  สรางกลเชื่อมโยงกับสมาคมศิษยเกาฯ เพื่อความรวมมือในการพัฒนานักศึกษาและเพิ่มโอกาสในการไดงานทําของ
บัณฑิต 

5.2  ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีความหลากหลาย เชน การใชกระดานขาว เปนตน 
5.3 กําหนดสาขาความเปนเลิศดานบัณฑิตศึกษา 
5.4 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาและผลักดันใหทุกภาควิชาเปดสอนในระดับปริญญาเอก 
5.5 มีหลักสูตรปริญญาตรี-โท 5 ป ในบางสาขาที่มีความพรอม 
5.6 จัดโปรแกรมการสอนในเวลาที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนในบางสาขาที่มีความพรอมและเปนที่ตองการ

ของผูเรียน 
5.7 สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการศึกษาใหกับหนวยงานเหลานั้น 
5.8  เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรปกติที่มีความพรอม 
5.9  กาํหนดนโยบายของคณะฯ ที่กระตุนสงเสริมผูมีความสามารถใหเขารวมกิจกรรมและเขารวมโครงการประกวด

แขงขันในระดับตางๆ มากยิ่งขึ้น และพิจารณาใหทุนการศึกษาแกผูที่สรางช่ือเสียง และปจจัยภายนอกอื่นๆ อยางเปนระบบ  
5.10  การจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาจบออกไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ตองการ

ของสังคม  
5.11  จัดระบบการติดตามผลงานศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูรับผิดชอบทั้งในระดับคณะฯและภาควิชาฯ 
    

6. แนวปฏิบัติท่ีดี 
การพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและการสรางผลงานทางวิชาการ   
คณะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบ

บัณฑิตศึกษา ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและสรางผลงานทางวิชาการของคณะ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประเภทตางๆ ที่
คณะจัดสรรประกอบดวย 

    1. ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาโท 
 2. ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาเอก 
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 3. ทุนผูชวยวิจัย 
 4. ทุนคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 5. ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 6. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ 1 
 7.  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ 2 
 8. ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.1  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน 
                            ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.50  > 100.00 82.35 112.17 158.07 1-19 20-29 >30 3  1 1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบและมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถตีพิมพ เผยแพร และ
นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผน ดังนี้ 

1. มีระบบสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและหรือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนระบบ  
1.1 มีทุนสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆของคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.2.1-1 ถึง 2.1-7) เพื่อสนับสนุนให

นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือที่
ประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศได  

1.2 มีแนวทางการสนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร
สนับสนุนจากเงินรายไดในสวนของคณะไมเกิน 40,000 บาท/ คน/ ป (วศ.2.1-8) สวนการนําเสนอผลงาน
วิชาการภายในประเทศนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนโดยไมจํากัดวงเงิน นอกจากสนับสนุนในสวน
ของบุคลากรแลว คณะวิศวกรรมศาสตรยังสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา     ทั้งใน และตางประเทศ โดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ตางประเทศ (วศ.1.7-4)  

1.3 การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ (วศ.1.7-5)  
2. การดําเนินการกระตุน สรางแรงจูงใจ และมีกลยุทธใหมีการตีพิมพผลงานวิชาการ ไดแก  

2.1 การเชิญวิทยากรมาใหความรูในการเขียนบทความทางวิชาการ  
2.2 การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร เปนประจําทุกป  
2.3 คณะวิศวกรรมศาสตรสรางแรงจูงใจใหมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการโดยมีประกาศหลักเกณฑและอัตรา

การจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการซึ่งใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและจูงใจ (วศ.1.7-8)  
2.4 การสนับสนุนใหมีการเขียนผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนคาใชจายในการตรวจแก

ภาษาอังกฤษตามประกาศการสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพ
ในวารสารนานาชาติ (วศ.2.1-9)   

3.  การสนับสนุนทุนสําหรับการจัดตั้งทีมวิจัยตามประกาศทุนพัฒนาทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ. 2.1-1) เพื่อให
นักวิจัยรวมกลุมกันทําวิจัยและกําหนดใหผลงานทางวิชาการเปน KPI ของทีมวิจัยตาง ๆ  
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4. การสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทตาง ๆ ทั้งทุนคาเลาเรียน ทุนผูชวยสอน ทุนผูชวย
วิจัย ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (วศ. 2.1-10 ถึง 2.1-14) เปนกลไกที่ทําใหไดนักศึกษาที่มี
คุณภาพเขามาเปนผูชวยวิจัยสงผลใหมีตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งดวย 

          ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชน 
จํานวน  240.26 ช้ิน(วศ.0.0-1) คิดเปนรอยละ 158.07 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2548  
คอนขางมาก ประมาณรอยละ 45.90 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนด งานวิจัยเดน ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร จําแนกตามประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยที่มีผลกระทบตอสังคมและชุมชน 
1.1   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานไบโอดีเซลเพื่อการแขงขันได  (รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร) 
1.2 โครงการจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  

(รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล) 
1.3 การทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับการเกษตร  

และไบโอดีเซลในเครื่องยนตสมัยใหมสําหรับพาหนะ (รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร) 
1.4 ปจจัยที่สงผลกระทบตออุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย (รศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท) 
1.5 โครงการจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดกําลังผลิต 2 ตันทะลายตอช่ัวโมงที่สหกรณ 

นิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ (รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล) 
1.6 การใชแถบสั่นสะเทือนไหลทางบนทางหลวงเพื่อเตือนผูเขาขับขี่ที่หลับใน (อ.วิวัฒน  สุทธิวิภากร) 

2. โครงการวิจัยที่มีความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน 
2.1   การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพโดยใช Wet-scrubber รวมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
        (รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน) 
2.2   การศึกษาปญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผนรมควัน 

(รศ.วนิดา  รัตนมณี) 
3. โครงการวิจัยที่นําไปสูการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 

3.1   การสังเคราะหและศึกษาลักษณะวัสดุผสมเหล็ก-ทังสเตนคารไบด (ผศ.ดร.สุธรรม  นยิมวาส) 
3.2   การออกแบบและสรางเครื่องหั่นหมากตนแบบ (รศ.วนิดา  รัตนมณี) 

4. โครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ 
4.1   A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zinc (ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ) 
4.2   Improvement of rice husk-fired brick kiln in Mekong Delta (รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร) 
4.3   Multimedia Architecture and Applications based on SIP (รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ) 

5. โครงการวิจัยที่นําไปสูการตีพิมพนานาชาติ 
5.1   Development of a Novel Semi-solid Metal Processing in Die Casting (ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ) 
5.2   มลภาวะสิ่งแวดลอมจากการผลิตยางแผนรมควันในโรงยางของสหกรณกองทุนสวนยาง  
(รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล) 

6. โครงการวิจัยที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 
 6.1   ผลของความสม่ําเสมอของรูปทรงตอการสั่นสะเทือนของลอรถแบบยางตัน (ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล) 
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เอกสารอางอิง : 

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

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

เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ  
วศ. 1.7-8  : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัล

ผลงานทางวิชาการ 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 และสื่อการ

สอน 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  :  เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 2.1-9  :  ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ 
วศ.2.1-10 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับ

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

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

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

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

กุฏิ  ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.50 >75,000.00 76,094.16 71,389.33 79,517.95 1-
19,999 

20,000-
29,999 

>30,000 3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายเปนคณะที่เนนวิจัย โดยกําหนดพันธกิจดานวิจัยเปนพันธกิจหลักและผูบริหารไดช้ีแจง
พันธกิจและนโยบายดานวิจัยแกคณาจารยและบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมคณาจารยหรือบุคลากรของคณะเพื่อใหคณาจารย
และบุคลากร ไดตระหนักอยูตลอดเวลา คณะวิศวกรรมศาสตรมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ (วศ.2.2-1) มีหนาที่กําหนด
นโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานวิจัยของคณะใหเปนไปตามนโยบายและบรรลุเปาหมายของคณะโดยมีการประชุม
คณะกรรมการวิจัยทุกเดือน (วศ. 2.2-2) ในการสนับสนุนและจัดหาเงินสนับสนุนงานวิจัย คณะฯ ไดดําเนินการดังนี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนการใชงบประมาณจากกองทุนวิจัยของคณะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ที่
สนับสนุนตอการทํางานวิจัยในคณะอยางชัดเจนดังปรากฏในเอกสารประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย  
(วศ. 2.2-3) กิจกรรมที่สนับสนุนประกอบดวยการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตาง ๆ ไดแก ทุนพัฒนาทีมวิจัย  ทุนพัฒนานักวิจัย  
ทุนวิจัยประเภททั่วไป ทุนประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน ทุนประเภทโครงการวิจัยรวมคณะ
วิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจชุมชน ทุนสนับสนุนสถานวิจัย (วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-7 ) และสนับสนุนกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เอื้อหรือสงเสริมใหบุคลากรทําวิจัย เชน สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ สนับสนุนผูชวยวิจัยผานทางบัณฑิตศึกษา โดยการ
ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาประเภทตางๆดังรายละเอียดและเอกสารอางอิงในตัวบงช้ีที่  2.1 (วศ.2.1-10 ถึง 2.1-14) สนับสนุน
การเดินทางไปรวมประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ (วศ. 2.1-9,วศ.1.7-4 และ วศ.1.7-5) สนับสนุนครุภัณฑวิจัยกลาง และ
การวิจัยในลักษณะอื่น ๆ (เชน วิจัยเรงดวนตามยุทธศาสตร การวิจัยรวม เปนตน)  การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยแบบครบวงจร และการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทพัฒนาทีมวิจัยเพื่อใหนักวิจัยรวมกลุมกันทําวิจัย
ในทิศทางเดียวกันโดยมีคณะกรรมการวิจัยของคณะเปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินการของทีมวิจัย  

2.  กําหนดใหจํานวนขอเสนอโครงการและจํานวนทุนวิจัยเปนดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของทีมวิจัย สงผลใหคณะมี
ทุนวิจัยจากทั้งแหลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มขึ้น และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันอยูในระดับสูง
กวาเกณฑมาก 
          ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  คณะฯใหการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  จํานวน  12,086,728.72 บาท 
(วศ.0.0-1) เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 เล็กนอย คิดเปนรอยละ 12.87 คิดเปนเงินสนับสนุนตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย  79,517.95 บาท/คน สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนด  
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
เอกสารอางอิง : 

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ. 1.7-4  : เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป  

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

เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ  
วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-14  :  ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดยีวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.1 
วศ. 2.2-1  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 095/2547 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 2.2-2  :  ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดการประชุมกรรมการ

วิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ตลอดปการศึกษา 2549 
วศ. 2.2-3  :  ประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549   
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย                     
                           (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.50 >200,000.00 279,467.90 266,099.83 192,917.61 1-
34,999 

35,000-
49,999 

>50,000 3 0 1 4 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การสนับสนุนของคณะฯทั้งในทิศทาง นโยบาย และแผน  ดําเนินการเหมือนกับมาตรฐานตัวบงช้ีที่ 2.2  ซึ่งการ
ดําเนินการเหลานี้เพื่อพัฒนาคณาจารยของคณะใหมีความเขมแข็งในการทําวิจัยและสามารถขอทุนจากภายนอกได  นอกจากนี้ 
คณะฯยังไดมีระบบและดําเนินการสนับสนุน ดังนี้  

1.  การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทพัฒนาทีมวิจัยเพื่อใหนักวิจัยรวมกลุมกันทําวิจัยในทิศทางเดียวกันโดยมีคณะกรรมการ
วิจัยของคณะเปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินการของทีมวิจัย  

2.  การกําหนดใหจํานวนขอเสนอโครงการและจํานวนทุนวิจัยเปนดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของทีมวิจัย สงผลให
นักวิจัยในทีมวิจัยนั้น ๆ ตองหาทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันทําใหมีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันอยูใน
ระดับสูงกวาเกณฑมาก ขณะเดียวกันคณะมีหนวยวิจัยที่เขมแข็งมีการใหขอมูลแหลงทุนตาง ๆ ที่เขามายังคณะไปยัง
กลุมเปาหมายโดยตรง ทั้งโดยระบบ e-mail (วศ.2.3-1)  

3.  การจัดประชุมประธานทีมวิจัย (วศ.2.3-2) และคณาจารย เพื่อใหขอมูลแหลงทุนวิจัยจากภายนอกแกนักวิจัยของคณะ
อยางสม่ําเสมอ 

  ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  คณะฯไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก  จํานวน 
29,323,477.34 บาท  (วศ. 0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2548 รอยละ 26.54 ยังอยูในเกณฑมาตรฐานแตไมสามารถดําเนินการได
บรรลุตามแผนได  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจํานวนโครงการที่คณะไดรับการสนับสนุนจากภายนอกในปการศึกษา 2547, 2548 
และ 2549 ซึ่งมีจํานวนโครงการวิจัยจากภายนอก  จํานวน 52, 61 และ 56 โครงการตามลําดับ พบวาจํานวนโครงการวิจัยจาก
ภายนอกในปการศึกษา 2549 สูงกวาในปการศึกษา 2547 และใกลเคียงกับในปการศึกษา 2548 (ลดลงจากปการศึกษา 2548 เพียง
รอยละ 6.55 ) การที่คณะฯไดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก  ลดลงจากปการศึกษา 2548 ถึงรอยละ 
26.54 สาเหตุหลักมาจากงบประมาณเฉลี่ยตอโครงการที่ไดรับในปการศึกษา 2549 มีวงเงินต่ํากวางบประมาณเฉลี่ยของโครงการ
ที่ไดรับในปการศึกษา 2548 จึงทําใหงบประมาณที่คณะฯไดรับการสนับสนุนจากภายนอก  ลดลงมากแมวาจํานวนโครงการวิจัย
จะใกลเคียงกันก็ตาม 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ. 2.3-1  :  เอกสารแจงแหลงทุนผานทาง e-mail 
วศ. 2.3-2  :  เอกสารเชิญประชุมทีมวิจัยเพื่อหารือ เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการดานวิจัยกับสถาบันการศึกษา/หนวยงาน

ภายนอก  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน 
                            อาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.50 > 70.00 40.67 40.67 75.00 1-34 35-49 >50 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายเปนคณะที่เนนวิจัย โดยกําหนดพันธกิจดานวิจัยเปนพันธกิจหลัก จึง มีระบบ
และการดําเนินการเพื่อใหอาจารยไดมีการทําวิจัยมากขึ้น ดังนี้  

1. ผูบริหารช้ีแจงพันธกิจ และนโยบายดานวิจัยแกคณาจารยและบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมคณาจารยหรือ
บุคลากรของคณะเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรของคณะไดตระหนักอยูตลอดเวลา  

2. มีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ (วศ. 2.2-1) มีหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการบริหารงานวิจัยของคณะ
ใหเปนไปตามนโยบายและบรรลุเปาหมายของคณะ โดยมีการประชุมคณะกรรมการวิจัยทุกเดือน(วศ.2.2-2)  

3. มีแผนการใชงบประมาณจากกองทุนวิจัยของคณะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ที่สนับสนุนตอการทํางานวิจัย
ในคณะอยางชัดเจนดังปรากฏในเอกสารประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย (วศ. 2.2-3)  

4. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งทีมวิจัย  
5. จัดตั้งสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร การทําวิจัยสงผลใหนักวิจัยทั้งเกาและใหมในทีมวิจัยนั้น ๆ ตองหาทุน

วิจัยจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
6. สนับสนุนทุนวิจัยประเภทตาง ๆ (วศ.2.1-1 ถึง 2.1-7)  
7. การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ (วศ. 2.1-8 ถึง 2.1-9)  
8. การสนับสนุนการวิจัยขั้นตน และการสนับสนุนการสรางเครือขายโดยการเยี่ยมชมโรงงานหรือหนวยงานราชการ

อื่น ๆ ผานการสนับสนุนทุนพัฒนาทีมวิจัยและสถานวิจัย  
 ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  จํานวน 

114  คน  คิดเปนรอยละ  75  ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (วศ. 0.0-1) สูงกวาปการศึกษา 2548 รอยละ 86.89  สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ. 2.1-1 ถึง 2.1-9  :  ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.1 
วศ. 2.2-1 ถึง 2.2-3  :  ช่ือเอกสารและรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในตัวบงช้ีที่ 2.2  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.5  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน 
                            อาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.50 > 40.00 32.00 38.00 28.95 1-24 25-39 >40 2 0 0 2 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           คณะฯ มีระบบและมีการดําเนินการเพื่อใหอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน เชนเดียวกันกับการดําเนินการภายในสถาบัน ทําใหผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  มีอาจารยประจําไดรับทุนทํา
วิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก  จํานวน  44  คน  คิดเปนรอยละ 28.95 ของอาจารยประจําทั้งหมด (วศ.0.0-1) ลดลงจากป
การศึกษา 2548 ประมาณรอยละ 23.80 และไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามแผนและเปาหมายได สาเหตุหนึ่งเพราะคณะฯ มี
การบริหารทุนภายวิจัยจากแหลงทุนภายในที่สามารถกําหนดแนวทางการสนับสนุนไดเอง การสนับสนุนทุนวิจัยภายในมีความ
คลองตัวและสะดวกในการขอรับทุน  ประกอบการทําวิจัยในบางเรื่องยังเปนการวิจัยพ้ืนฐานที่อาจารยตองการสรางองคความรู
กอนที่พัฒนาไปสูโจทยวิจัยที่สามารถขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอก อาจารยจึงสนใจขอรับทุนภายในเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลในตัวบงช้ี 2.4 ที่แสดงใหเห็นวาคณะฯ มีรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสูงถึง
รอยละ 75 โดยสงูกวาปการศึกษา 2548 ถึงรอยละ 86.89  สงผลใหรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกลดลงและไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
เอกสารอางอิง :   
         วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.6  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  Journal หรือในฐานขอมูล 
                            ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

8.75  > 25.00 18.45 27.11 25.44 1-14 15-19 >20 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

จากการที่บทความวิจัยที่มีคุณภาพของคณะฯ ไดมีการตีพิมพและเผยแพรไปเปนจํานวนมาก และมีองคความรูทาง
วิชาการมาก ทําใหมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ โดยในปการศึกษา 2549 มีบทความวิจัยไดรับการอางอิงถึง 43 คิดเปนรอยละ 25.44 ตออาจารยประจําและนักวิจัย
(วศ.0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2548 เล็กนอย ประมาณรอยละ 6.16 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตาม
แผนที่กําหนดได 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
                            (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา (ชิ้นงาน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

8.75  > 2 2 2 5 1 2 >3 3 1  1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงเนนการทําวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใชงานได ดังนั้น
ผลงานวิจัยสวนใหญมีโอกาสที่จะจดสิทธิบัตรได คณะมีนโยบายสนับสนุนการจดสิทธิบัตรที่ชัดเจน ประกอบดวย  

1. การตั้งงบประมาณสนับสนุนการจดสิทธิบัตรไวในแผนประมาณการรายรับและรายจายจากกองทุนวิจัย (วศ.2.2-3)  
2.การสรางแรงจูงใจใหมีการจดสิทธิบัตรโดยมีเงินรางวัลผลงานทางวิชาการประเภทสิทธิบัตรตามประกาศ

หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.1.7-8)  รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัย
ประเภทตางๆ   ในชวง 5 ปที่ผานมาคณะฯ ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 4 สิทธิบตัร  1 อนุสิทธิบัตร (วศ.2.7-1)  
ประกอบดวย  

1.    METHOD AND APPARATUS FOR TREATING POOR LARYNGEAL ELEVATION DISORDER WITH 
SEQUENTIAL - HIGH VOLTAGE ELECTRICAL STIMULATION (รศ.ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล) 

2.   เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก  (รศ.ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล) 
3.   เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด (รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล) 
4.   ระบบอบแหงแบบถังสองชั้น (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ) 
5.   สารฟอกขาวและกระบวนการฟอกขาวโครงใบโดยใชสารประกอบเปอรออกไซด  

(ผศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์) 
 

และในปการศึกษา 2547 - 2549 ไดขอยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้นอีก 13 ช้ินไดแก 
1. เครื่องทําเนยเทียมขนาดเล็ก ( รศ. ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล) 
2. เครื่องหั่นหมาก (รศ. วนิดา รัตนมณี    และ รศ.สมชาย  ชูโฉม) 
3. เครื่องแยกหมาก(รศ. วนิดา รัตนมณี    และ รศ.สมชาย  ชูโฉม) 
4. กระบวนการสังเคราะหผงวัสดุผสมเหล็ก – ทังสเตนคารไบด (ผศ. ดร. สุธรรม  นิยมวาส) 
5. เตาอบพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถอบแหงและหุงตมอาหาร (ผศ. ดร. สุธรรม  นิยมวาส) 
6. เตาปฎิกรณสําหรับสังเคราะหเซรามิก วัสดุผสมและวัสดุผสมเชิงโลหะโดยวิธีปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่

อุณหภูมิสูง (ผศ. ดร. สุธรรม  นิยมวาส) 
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7. กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสมของตัวประสานเหล็กหรือเหล็กอะลูมิไนดกับตัวเสริมแรงไทเทเนียมไดบอไรด
และอะลูมินัมออกไซด (ผศ. ดร. สุธรรม  นิยมวาส) 

8. การสังเคราะหผงวัสดุผสม ซิลิกอน-ซิลิกอนคารไบดจากขี้เถาแกลบและทราย(ผศ. ดร. สุธรรม  นิยมวาส) 
9. อุปกรณยึดจับสําหรับระบบตรึงกระดูกจากภายนอก (รศ.ดร. วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร) 
10. อุปกรณแสดงผลภาพสเตอริโอสามมติิ (รศ.ดร. วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร นางสาว ฝาติมะ  เหมมันต และ               

สุมาตร ฟองเกิด) 
11. มอเตอรเพียโซอิเล็กทริกแบบเชิงเสนโคง (ผศ. ดร. พฤธิกร  สมิตรไมตรี) 
12. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไมหรือสมุนไพรธรรมชาติ(รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน) 
13. กรรมวิธีการเตรียมโลหะกึ่งของแข็งที่มีโครงสรางเกรนไมเปนแบบกิ่งไมโดยใชฟองแกสในการกวน 

(ผศ. ดร. เจษฎา  วรรณสินธุ) 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 1.7-8  :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัล
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติการจัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 

วศ. 2.2-3  :  ประมาณการรายรับ และรายจายจากกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549 
วศ. 2.7-1  :   ใบสิทธิบัตร 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/2-12 



 

        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
-  ขาดบุคลากรมาเปนผูชวยวิจัย (ไมมีตําแหนงนักวิจัยเต็มเวลา) 
-  การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติยังมีนอยอยู 
-  อาจารยมีภาระงานสอนและภาระอื่นๆ เชน งานสอน บริการวิชาการ และบริหารมาก จึงทําใหมีเวลาในการทํา  
วิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการนอย 

-  นักศึกษาผูชวยวิจัยไมมีทักษะในการเขียนบทความ (paper) 
-  งานวิจัยไมใชงานวิจัยเชิงลึกคุณภาพยังไมเพียงพอสําหรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 
-  เปนการวิจัยระดับทองถิ่น มุงการนําไปใชประโยชน 

1.2  ดานงบประมาณงานวิจัย 
-  ขาดผูชวยวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหนักวิจัยไมกลาขอทุน 

1.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
-  ขาดสถานที่ทําวิจัยและครุภัณฑวิจัย 
-  การกระจายภาระงานของกลุมอาจารยที่เนนการสอน การวิจัย และอาจารยทั่วไปยังไมเหมาะสม 
-  อาจารยที่เพิ่งกลับมาใหมตองทํางานบริหารทําใหโอกาสในการเริ่มงานวิจัยตองลาชาออกไป 
-  นักวิจัยมีภาระหลายดาน ทั้งการสอน บริหาร และบริการวิชาการ  ทําใหอาจารยบางกลุมไมทําวิจัย 

1.4  ดานการอางอิงบทความวิจัย 
 -  การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติยังมีนอยอยู 

1.5  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
-  นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจในการขอจดสิทธิบัตร 
-  นักวิจัยไมมีความรูทางภาษากฎหมาย 
-  นักวิจัยไมเห็นความสําคัญหรือประโยชนของการจดสิทธิบัตร  

2.  จุดแข็ง 
2.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 

-  มีทีมวิจัยและสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวนมากทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
-  มีแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
-  มีระบบการใหรางวัลการตีพิมพ เผยแพรที่ชัดเจนและจูงใจ 
-  คณะจัดประชุมวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ (PEC และ PSU UNS)  
-  สนับสนุนการแกไขตนฉบับ Editing 
-  มีอาจารยที่เพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาเพิ่ม อาจารยเหลานี้พรอมที่จะผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพในระดับ

นานาชาติ 
-  มีหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
-  มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 
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2.2  ดานงบประมาณงานวิจัย 
-  มีเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่จูงใจ 
-  มีทุนที่ อ.ปรึกษารวมชาวตางประเทศและทุนสงขลานครินทรซึ่งสนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ 
-  มีแหลงทุนวิจัยภายในคณะฯ  ที่หลากหลาย 
-  มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
-  บุคลากรมีความรูความสามารถ มีอาจารยจบปริญญาเอกมากขึ้น 
-  มีรางวัลตีพิมพระดับนานาชาติสูงและจูงใจ 
-  มีทีมวิจัยและสถานวิจัยที่สามารถทําวิจัยครบวงจร 
-  มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 
-  มีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย 
-  มีทีมวิจัย อาจารยที่กลับมาใหม ๆ สามารถเขาสังกัดทีมวิจัยที่สนใจและเริ่มงานวิจัยไดเร็วขึ้น 

2.4  ดานการอางอิงบทความวิจัย 
-  ไมมี 

2.5 ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
-  มีช้ินงาน แนวคิด และกระบวนการ ที่สามารถนําการจดสิทธิบัตรไดอยูในคณะฯ จํานวนมาก 

 
3.  โอกาส 

3.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
-  มีวารสารนานาชาติจํานวนมาก  
-  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยกระดับคุณภาพของวารสารสงขลานครินทรเปนวารสารนานาชาติ 

3.2  ดานงบประมาณงานวิจัย 
-  มีทุนทําวิจัยมาก 
-  มีแหลงทุนจากภายนอกที่หลากหลาย 

3.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
-  ทําเลที่ต้ังของคณะอยูใกลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย จึงมีโอกาสที่จะมีความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศเหลานี้ 
-  มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ไดโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม) 
-  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการวิจัยอยางตอเนื่อง  
-  อาจารยที่เพิ่งกลับจากศึกษาตอยังมีการติดตอและเชื่อมโยง (connection) กับอาจารยที่ปรึกษาในตางประเทศ 
-  ที่ต้ังของคณะอยูใกลมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบาน จึงมีโอกาสที่จะสรางความรวมมือกับตางประเทศได 

3.4  ดานการอางอิงบทความวิจัย 
-  มีงานวิจัยเฉพาะพื้นที่ เชน ปาลม ยางพารา พลังงานทดแทน ที่มีโอกาสตีพิมพในวารสารนานาชาติและมีโอกาส 

 ไดรับการอางอิงสูง 
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3.5  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
-  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งองคกรที่ชัดเจนมารองรับในการจดสิทธิบัตรโดยประสานงานกับคณะฯ 
-  งานวิจัยทางดานวิศวกรรมเปนช้ินงานสามารถนํามาจดสิทธิบัตรไดและสามารถนํามาขอตําแหนงทางวิชาการได 
 

4.  อุปสรรค 
4.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 

-  คุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ที่เขาศึกษาตอในสาขาตาง ๆ ยังไมสูงมากนัก 
-  ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนนอยเนื่องจากปญหาชายแดนภาคใต 
-  มาตรการการจํากัดอัตรากําลังทําใหไมมีโอกาสขออัตรากําลังของบุคลากรที่ชวยงานวิจัย เชน  นักวิจัยเต็มเวลาได 
-  การตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติตองใชเวลา ซึ่งสวนทางกับความตองการของนักวิจัยรุนใหมที่ตองการ
ผลงานเร็วเพื่อใหสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติมากกวาการตีพิมพ 

4.2  ดานงบประมาณงานวิจัย 
-  ไมมีปญหา 

4.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
-  การสรางและเชื่อมตอ (connection) กับอุตสาหกรรมทําไดยากตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวจึงจะสามารถทําได 

4.4  ดานการอางอิงบทความวิจัย 
-  ไมมีปญหา 

4.5  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
-  คาใชจายในการ maintain สิทธบิัตรคอนขางสูง 
-  ชวงเวลาในการจดสิทธิบัตรนานเกินไปจึงทําใหนักวิจัยไมอยากจดสิทธิบัตร 
-  เอกชนที่รวมวิจัยไมประสงคจะจดสิทธิบัตร 
-  ยังขาดความเชื่อมโยงงานวิจัย  สิทธิบัตร  สูเชิงพาณิชย 
 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1   กําหนดสาขา/ทิศทางความเปนเลิศของคณะฯ 
5.2   กอต้ังสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัย  เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธขอตกลงที่ชัดเจน  
         โดยเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
5.3 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  และบุคลากรของสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัยสูความเปนเลิศและ 

ใหดํารงสถานภาพอยูอยางยั่งยืน 
5.4 สรางกลไก และจูงใจเพื่อผลักดันใหนําผลงานวิจัยไปสูการจดสิทธิบัตร  บทความทางวิชาการที่มี Impact Factor  

รวมทั้งผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย 
5.5 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5.6 สรางเครือขายและพัฒนาโจทยวิจัยจากอุตสาหกรรมและชุมชน 
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6. แนวปฏิบัติท่ีดี 
         แนวปฏิบัติดานการบริหารงานวิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีแนวปฏิบัติที่ดีในดานการบริหารงานวิจัยของคณะที่สามารถขับเคลื่อนใหอาจารยในคณะตื่นตัว 
ในการทําวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ จนสามารถนําพาคณะขึ้นมาอยูในกลุมแนวหนาของสาขาวิศวกรรมศาสตรไดแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารงานวิจัยของคณะประกอบดวย  

6.1   คณะวิศวกรรมศาสตรมีกรรมการวิจัยที่เขมแข็งที่สามารถกําหนดแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหอาจารยทําวิจัยและ
มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางมาก  

6.2   ดําเนินการใหมีทุนพัฒนาทีมวิจัยขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยสนับสนุนทีมวิจัยตางๆ ในระยะที่ 1 เปนระยะเวลา 
3 ป ตอเนื่อง และมีการประเมินผลงานตามขอทุกลง ป ละ 2 ครั้ง  

6.3 ดําเนินการใหมีทุนสําหรับการจัดต้ังสถานวิจัยขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยสนับสนุนใหทีมวิจัยตางๆ ที่
ดําเนินการมาครบระยะเวลา 3 ป รวมกันจัดตั้งเปนสถานวิจัย ภายในคณะกอนและเมื่อมีความพรอมก็จะสนับสนุนให
ขอจัดตั้งเปนสถานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  

6.4 กรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูพิจารณาสนับสนุนการจัดต้ังทีมวิจัย และเปนผูประเมินผลการ
ดําเนินการวิจัยของทีมวิจัย โดยทีมวิจัยตองนําเสนอผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานเสนอกรรมการวิจัยเพื่อ
ประเมินปละ 2 ครั้ง 

6.5 คณะไดจัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่หลากหลาย โดยมีทุนวิจัยจากเงินรายไดของคณะทั้งหมด  
8 ประเภท ดังนี้ 

• ทุนพัฒนานักวิจัย 
• ทุนทั่วไป 
• ทุนพัฒนาทีมวิจัย 
• ทุนโครงการวิจัยสถาบัน 
• ทุนความรวมมือกับตางประเทศ 
• สถานวิจัย 
• ทุนสิ่งประดิษฐ  การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 
• โครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชน 

6.6 มีแนวปฏิบัติในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยประเภทตางๆที่กํากับดูแลโดย กรรมการวิจัยและประธาน
กรรมการวิจัย ทําใหมีความคลองตัวในการดําเนินการและนอกจากการจัดสรรทุนประเภทตางๆแลว คณะมีนโยบาย
เปดรับและพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยตลอดเวลา  

6.7 สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสาขาวิชา คณะตางๆและสถาบันอื่นในการทําวิจัย 
• สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสาขาวิชา คณะตางๆ ในรูปแบบของทีมวิจัยและสถานวิจัย ซึ่งเปด
กวางใหมีสมาชิกจากสาขาตางๆ และคณะตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
• มีการประชุมรวมกับ คณะ หนวยงาน และสถาบันอื่นๆ เพื่อการทําวิจัยรวมกันอยางตอเนื่อง 

                นอกจากการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยโดยตรงแลวแลวคณะวิศวกรรมศาสตรยังสนับสนุนเรื่องการผลิตผลงานทาง
วิชาการการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา และการถายทอดเทคโนโลยี จากงานวิจัยดังนี้ 
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6.8 คณะไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยสงผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร หรือเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนี้ 

• จัดบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
• มีประกาศใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการที่จูงใจ และปรับปรุงประกาศดังกลาวอยางตอเนื่องเพื่อจูงใจ

ใหอาจารยตีพิมพผลงานในวารสารมากขึ้น 
• มีระบบสนับสนุนคาใชจายในการแกไขตนฉบับสําหรับตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
• มีงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  

6.9 ไดสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ 
• คณะวิศวกรรมศาสตร จัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ระดับประเทศ ทุกป 
• คณะวิศวกรรมศาสตร จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร พลังงาน และสิ่งแวดลอม  

ระดับนานาชาติ รวมกับ University of  Novi Sad  ทุก 2 ป 
• คณะวิศวกรรมศาสตร สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดประชุมวิชาการของสาขาตางๆ ที่ภาควิชา

หรือสาขาขอรับการสนับสนุนตามความเหมาะสม 
6.10 คณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนใหอาจารยจดสิทธิบัตรและสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีสู

อุตสาหกรรมและชุมชุน แนวทางการดําเนินการที่ผานมาประกอบดวย 
• จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
• สํารวจขอมูล สิ่งประดิษฐ ผลงานที่จะนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและกําหนดแนวทาง

การดําเนินการใหบรรลุตามความตองการของเจาของผลงาน 
• จัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยแีกภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และบุคคลทั่วไป 

6.11 การเชื่อมโยงงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษา 
             นอกจากการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับนักวิจัยแลวคณะวิศวกรรมศาสตรยังไดมีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งผูชวยวิจัยสําหรับนักวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติดานบัณฑิตศึกษาที่สามารถสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ
ไดเปนอยางดี ประกอบดวย 

• สนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 7 ประเภท ประกอบดวย  
1. ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาโท 
2. ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาเอก 
3. ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ทุนคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ 1 (สนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัย) 
7. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ 2 (สนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัย) 

• สนับสนุนทุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
กับงานวิจัย 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ 
                            เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

4.00  >900.00 1,591.33 1,354.00 1,325.00 1-19 20-29 >30 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       คณะฯ มีระบบและกลไกการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองกานของสังคมและชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ ประกอบดวย 
1. การกําหนดลักษณะการใหบริการ  

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ ที่คณะฯ ดําเนินการ ประกอบดวย 

1.1 การวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม ทางดานวิศวกรรมโยธา(ดิน ซิเมนต วัสดุกอสราง ฯลฯ ) 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม(คุณภาพน้ํา และมลภาวะ) วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมไฟฟา  และวิศวกรรมเหมืองแรฯ 

1.2 การใหบริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา  
1.3 การจัดฝกอบรม สัมมนาทั้งแบบเก็บคาลงทะเบียน  แบบใหเปลา และในลักษณะการวาจาง 
1.4 การใหบริการศึกษา วิเคราะห  วิจัย สํารวจ วางแผน การจดัการ ในลักษณะโครงการ 
1.5 การออกแบบวางระบบ สราง ประดิษฐและผลิต 
1.6 การบริการที่ปรึกษาบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจ 

2. นโยบายและทิศทาง 
ในปการศึกษา 2549 คณะฯไดปรับทิศทางการบริการวิชาการโดยการผลักดันใหมีโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะ

การเชื่อมโยงกับเนื้อหาทางวิชาการในสาขาตางๆ โดยมีหนวยงานในระดับภาควิชาเปนผูดําเนินการเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได
ตอบสนองและเชื่อมโยงกับการเรียน การสอนและงานวิจัย สงเสริมงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมแบบใหเปลา สวน
การใหบริการฝกอบรม สัมมนา ทั้งในแบบใหเปลา การเก็บคาลงทะเบียน ทั้งในลักษณะการอบรมทั่วไปและการอบรมภายใน
หนวยงาน ที่การดําเนินการสวนใหญจะดําเนินการโดยฝายบริการวิชาการ ยังคงเนนการใหบริการแบบตอเนื่องในขณะที่งาน
บริการดานการทดสอบ การวิเคราะห ตรวจสอบและตรวจสอบ จะยังคงดําเนินการโดยไมไดวางกลยุทธเชิงรุกมากนัก เนื่องจาก
บุคลากรสวนหนึ่งจะตองดําเนินการและสนับสนุนงานวจิัยและการเรียนการสอน ตามนโยบายของคณะฯ   
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3. ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
3.1 ในการดําเนินงานดานบริการวิชาการคณะฯดําเนินการตามระเบียบวาดวยบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2536   (วศ. 3.1-1) ซึ่งมีความสะดวกและคลองตัวในระดับหนึ่ง  โดยมีคูมือการใหบริการ
สําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการเปนแนวปฏิบัติ (วศ.3.1-2)    
            3.2  มีหนวยงานรับผิดชอบประกอบดวยภาควิชาและหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของในสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้น ฝายบริการวิชาการรับผิดชอบในการใหบริการในสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรม ศาสตรใน
ระดับคณะฯ โดยเปนโครงการที่มีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพหลายสาขา และตองอาศัยความรวมมือกับทุกหนวยงานทั้งใน
ระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานจะประกอบดวยบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร 
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ  
            3.3  การมีหนวยงานเครือขายที่เช่ือมโยงกับหนวยงานสวนกลางในการใหบริการวิชาการภายใตความรับผิดชอบของฝาย
บรกิารวิชาการ อีก  3 หนวยงาน คือ เครือขาย ITAP ของ สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและชาติ (สวทช.)   หนวยรวม
ดําเนินการกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม     และหนวยฝกอบรมสิ่งแวดลอม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 
            3.4  มีหนวยงานที่มีภารกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการเฉพาะทางอีก 2 หนวยงาน  ไดแก ศูนยวิศวกรรมพลังงานซึ่ง
เปนหนวยงานใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานพลังงาน และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืช
น้ํามัน ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําการวิจัยดานพลังงานทดแทนเปนหลัก และมีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีในลักษณะ
ของการใหบริการวิชาการอีกดวย    
            3.5  เพื่อใหเปนที่ยอมรับในงานบริการวิชาการของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ คณะฯไดมีการจดทะเบียนบริษัทที่
ปรึกษากับกระทรวงการคลังในนามมหาวิทยาลัย โดยไดรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลขทะเบียนเลขที่ 1538 เมื่อวันที่  13 
ตุลาคม   พ.ศ.  2547 (วศ.3.1-3)     

4. แผนการ เปาหมายและการดําเนินการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร   มีแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการที่เดนชัด (วศ.3.1-4)  โดยครอบคลมุการ
ประชาสัมพันธ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการวิชาการ การปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุนการบริการ
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร การจัดทําโครงการบริการวิชาการทั้งในสวนของภาควิชา/หนวยงานและคณะ การอบรมสัมมนา 
การใหคําปรึกษาแนะนําแกสังคมและชุมชน และการขยายผลงานบริการวิชาการสูการวิจัยและการเรียนการสอน  รวมทั้งการ
สรางและพัฒนาเครือขายดานบริการวิชาการ โดยยึดเปาหมายตามแผนกลยุทธ   ซึ่งประกอบดวย รายไดจากงานบริการวิชาการ 
ไมนอยกวา  60  ลานบาท  รายไดสุทธิจากงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา 11 ลานบาท  มีแหลงทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการ
จากภายนอกมากขึ้นไมนอยกวา  5  แหลงทุน  และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา  5  โครงการ   

 ผลการดําเนินการสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยเฉพาะกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการที่คณะฯ 
กําหนด เปาหมายไวที่รอยละ 900 กิจกรรมตออาจารยประจํา ซึ่งเปนเปาหมายที่กําหนดใหมภายหลังจากไดรับการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯ ของสมศ. แตสามารถดําเนินการไดถึงรอยละ 1,325 กิจกรรมตออาจารยประจํา ซึ่งสามารถดําเนินการได
บรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด ถึงแมวาผลการดําเนินการจะลดลงกวาปการศึกษา 2548 เล็กนอย แตเปนนโยบาย
ของคณะฯที่ตองการผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการในลักษณะการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการวิจัยมากขึ้น 
ประกอบกับบุคลากรสวนหนึ่งตองมีภารกิจทางดานการวิจัยมากขึ้น  
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ผลงาน/โครงการบริการวิชาการเดนๆ  (วศ.0.0-1) 
1.  การบริการวิเคราะห  ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม จํานวน 1,844  กิจกรรม โดยทั่วไปจะเปนงานดาน

วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดลอม และเคมี ซึ่งคุณภาพ และผลงานเปนที่ยอมรับในคุณภาพและใชเปนผลการอางอิงในการยอมรับของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในผลการทดสอบ 

2.  การใหบริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา จํานวน 104 กิจกรรม สวนใหญจะเปนอุปกรณ
คอมพิวเตอร ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 

3.  การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 10 โครงการ  ซึ่งเหนือจากการ
อบรมหลักสูตรทั่วไปแลว ยังมีการจัดโครงการอบรบเฉพาะดาน เชน โครงการอบรมผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา เปนตน 

4.การจัดฝกอบรม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลาจํานวน 6 โครงการ 
5. การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของการวาจาง จํานวน 16 โครงการ สวนใหญเปน

โครงการอบรม และสัมมนาที่เปนความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนและหนวยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐ และ
เอกชน โครงการที่เดน ประกอบดวย 

5.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอาวุโส 
ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)                                 

5.2 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

6.การบริการศึกษา สํารวจ การวางแผนและการจัดการ จํานวน 9 โครงการ สวนใหญเปนโครงการบริการวิชาการที่
หนวยงานภายนอกในระดับชาติใหการสนับสนุน ที่เปนโครงการเดน ประกอบดวย 

6.1 โครงการการเก็บและวิเคราะหตัวอยางการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต ประจําป 2550 ของกรม
ควบคุมมลพิษ 

6.2 โครงการการเสริมสรางศักยภาพและขยายผลการใชแนวปฏิบัติที่ดีในการปองกันและลดมลพิษจาก
แหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรม สูทองถิ่นและผูประกอบการในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ของกรมควบคุมมลพิษ 

6.3 โครงการศึกษาเกี่ยวกับการกอสรางทาเทียบเรือ เพื่อการพาณิชยระหวางประเทศและการทองเที่ยว
จังหวัดสตูล ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6.4 เขารวมการสํารวจและวิเคราะหขอมูล โครงการสํารวจขอมูลเพื่อการประเมินผลโครงการกอสรางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 44 สายกระบี่-ขนอม ของบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 
                                 6.5 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการแรยิปซัม ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร             

6.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

                6.7 โครงการกิจกรรมการสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการภายใตโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศหองปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.8  โครงการสาธิตการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม (การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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6.9 โครงการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตยุคใหม (IPv6) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6.10 โครงการพัฒนาระบบซอฟทแวร GIS ของกรมสงเสริมการเกษตร 
6.11 โครงการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน (กลุม 4) ของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
6.12 ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางหนวยผลิตไบโอดีเซล ของบริษัท บางจาก 

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
7. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอม จํานวน  6 โครงการ 
8. การบริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐและผลิต  จํานวน 5 โครงการ    
9. การใหบริการอื่นๆ จํานวน 14 สวนใหญจะเปนกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําแกสถานประกอบการและหนวยงาน

ทั้งที่มีคาตอบแทนและแบบใหเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําทวมในเขตจังหวัดสงขลา 
นอกจากนี้ยังมีงานบริการวิชาการที่หนวยงานอื่นจัดขึ้นและเชิญบุคลากรของคณะไปรวมทั้งในฐานะวิทยากร และ

รวมใหคําแนะนํา ซึ่งไมไดนับรวมไวในการรายงานผลการดําเนินงาน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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 2549  ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.2  รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
                            และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติตออาจารยประจําทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 4.00 > 25.00 14.88 20.48 46.75 1-14 15-24 >25 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีอาจารยที่เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานภายนอกสถาบัน จํานวน
หนึ่ง   สวนการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันยังไมมี เนื่องจากอาจเปนเพราะในปจจุบันในแตละสถาบันการศึกษา
ในแตละสาขาทางสายวิศวกรรมศาสตร ของแตละสถาบัน มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะใชที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
ตนเอง นอกจากนี้การเลือกและติดตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธตางสถาบันอาจจะมีความไมสะดวก ทั้งในเชิงขอมูลขาวสารและ
ความไมสะดวกในการเดินทาง  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 มีอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาตแิละนานาชาติ รวมทั้งหมดจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 46.75 ตอจํานวนอาจารย
ประจํา  (วศ.0.0-1)  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด โดยไมนับรวมการเปนที่ปรึกษาใน
ลักษณะ Consultant ใหกับสถานประกอบการหรือธุรกิจ 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
     วศ. 3.2-1  :  เอกสารการเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ  
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน 
                            การสอนและการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 4.00 = 5 3 5 5 1 2 >3 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 
4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1 

โครงการ 
3 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 
2 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1 โครงการ 
1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย ดังนี้ 

1. มีแผนใน การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
(วศ.3.3-1)  เนื่องจากอาจารยที่เปนบุคลากรหลักในการใหบริการวิชาการจะรับผิดชอบในการใหบริการในสาขาที่ตัวเองมีความ
เช่ียวชาญ การใหบริการวิชาการทําใหอาจารย มีความชํานาญและมีความรูเพิ่มขึ้นที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน
โดยตรง สวนการวิจัยสวนใหญจะเปนการนําโจทย/ปญหาที่พบจากการใหบริการวิชาการมาถายทอดสูนักวิจัยที่มีความสนใจ
เพื่อดําเนินการตอไป 

2. ในปการศึกษา 2549 คณะฯไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอน จํานวนทั้งสิ้น 17 โครงการ(วศ.0.0-1) เชน  โครงการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
(กลุม 4) (วศ.3.3-2)  โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง (วศ.3.3-3) โครงการศึกษาและจัดทําแผนผังระบบ
สาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน สํานักงานเมืองสิงหนคร จ.สงขลา (วศ.3.3-4) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
โรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ปริมาตร 10,000 ลิตรตอวัน จ.กระบี่ (วศ.3.3-5) โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม รุนที่ 10-14 (วศ.3.3-6) เปนตน 

3. สวนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย มี 8 โครงการ (วศ.0.0-1)
ประกอบดวย 

1.  โครงการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน (กลุม 4) (วศ.3.3-2) 
2.  ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้ง ผลิต และทดสอบน้ํามันไบโอดีเซล (วศ.3.3-7) 
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3. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงและกระจายสินคาจังหวัดสุราษฎรธานีและเชื่อมโยง
ครอบคลุมจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง (วศ.3.3-8) 

4. โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย (วศ.3.3-9) 
5. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ปริมาตร 10,000 ลิตรตอวัน  

จ.กระบี่ (วศ.3.3-5) 
6. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลงังานทดแทนไบโอดีเซล จ.สุราษฎรธานี (วศ.3.3-10) 
7.  ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางหนวยผลิตไบโอดีเซลกับบริษัทบางจาก (วศ.3.3-11) 
8. โครงการศึกษาและจัดแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขภิบาลขั้นพื้นฐาน สํานักงานเทศบาลเมืองสิง

หนคร จ.สงขลา (วศ.3.3-4) 
4. สําหรับโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ มีจํานวน 1 

โครงการ คือ โครงการสาธิตการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม(การศึกษาดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ) (วศ.3.3-12) 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1 : รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ. 3.3-1 : แนวทางการบริหารและปฏิบัติในการดําเนินงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วศ. 3.3-2 : รายละเอียดโครงการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน (กลุม 4) 
วศ. 3.3-3 : รายละเอียดโครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง 
วศ. 3.3-4 : รายละเอียดโครงการศึกษาและจัดทําแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

เทศบาลเมือง สิงหนคร จ.สงขลา 
วศ. 3.3-5 : รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย 
วศ. 3.3-6 : รายละเอียดโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 10-14 
วศ. 3.3-7 : ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้ง ผลิต และทดสอบน้ํามันไบโอดีเซล 
วศ. 3.3-8 : รายละเอียดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงและกระจายสินคาจังหวัดสุราษฎรธานีและ

เช่ือมโยงครอบคลุมจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง 
วศ. 3.3-9 : รายละเอียดโครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
วศ. 3.3-10 : รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล จ.สุราษฎรธานี 
วศ. 3.3-11 : รายละเอียด ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางหนวยผลิตไบโอดีเซลกับบริษัทบางจาก 
วศ. 3.3-12 : รายละเอียดโครงการสาธิตการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม(การศึกษาดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ) 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.4  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

4.00 > 7,000.00 8,234.72 8,364.34 7,919.14 1-4,999 5,000-
7,499 

>7,500 3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯไดใหการสนับสนุนคาใชจาย(in-cash)ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชนในปการศึกษา 
2548  ใน 3 ลักษณะ คือ  

1. คาใชจายจากงบประมาณเงินรายไดที่คณะฯไดใหการสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนดอยโอกาส   
จํานวน 144,100.00 บาท  

2. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินที่คณะฯไดต้ังเปนคาใชจายในการสนับสนุนการบริการวิชาการ  จํานวน 
38,000.00 บาท  

3. คาใชจายจากเงินรายไดจากโครงการบริการวิชาการที่มีการใหบริการแกสังคมและชุมชน โดยไมไดมีการเรียกเก็บ
เงินใดๆ จากผูรับบริการ อยางไรก็ตามคาใชจายสวนนี้คณะฯยังไมไดรวมในขอมูลผลการดําเนินงาน 

สําหรับในสวนของมูลคา(in-kind)ของสถาบัน คณะฯไดมีการประเมินจากมูลคาคาตอบแทนวิทยากร/ที่ปรึกษาในกรณีที่
ไมไดรับคาตอบแทนในอัตรา ช่ัวโมงละ 1,000 บาท ตามอัตราที่ปรึกษา/วิทยากรในระดับเชี่ยวชาญ(Expert)  คาใชอุปกรณ  คา
เชาสถานที่ตามความเปนจริง  คาใชจาย จนท.ที่ใหบริการตามสัดสวนอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่    รวมทั้งการไปเปนวิทยากร
รับเชิญ    การเปนที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ และกรรมการวิทยานิพนธ    รวมทั้งปคิดเปนมูลคา 
1,021,610.00 บาท 
             ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2549  คณะฯไดสนับสนุนคาใชจายและมูลคาในการใหบริการวิชาการ เปนจํานวน 
1,203,710 บาท (วศ.0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2548 เส็กนอย ประมาณรอยละ 5.32 แตยังสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง : 
       วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549   

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.5  ความพึงพอใจของผูรับบริการ*  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 4.00 > 80 95.93 86.91 83.57 61-70 71-80 >80 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดมีการจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการตางๆ  (วศ. 3.5-1)พบวา ระดับความพึงพอ
ในอยูในระดับรอยละ 83.57  (วศ. 0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2548 เล็กนอย ประมาณรอยละ 3.84 แตยังอยูในระดับเกณฑ
มาตรฐานและสามารถบรรลุผลตามแผนและเปาหมายได 
เอกสารอางอิง :  - 

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549   
วศ. 3.5-1  :  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.6  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
                            (จํานวนศูนยเครือขาย) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 6 6 6 - - - - - - - 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
       คณะฯมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 6 แหง โดยยึดตาม
หนวยงานระดับภาควิชา/หนวยงานในคณะฯ ที่มีงานบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการรับ/มีผลงานดานบริการวิชาการใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ/มีเครือขายระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ คณะฯมีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการใหบริการ
วิชาการที่เช่ือมโยงกับหนวยงานระดับชาติอยางนอย 1 หนวยงาน ประกอบดวย 

1.  ฝายบริการวิชาการ   มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงอุตสาหกรรม   นอกจากนี้ยังมีเครือขายที่รับผิดชอบ 
3 เครือขาย คือ เครือขาย  ITAP  ของสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  เครือขายหนวยรวมดําเนินการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.  ภาควิชาฯจํานวน 4 ภาควิชาฯ ประกอบดวย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  เครื่องกล เหมืองแรและวัสดุ และวิศวกรรม
คอมพวิเตอร 

3.  สถานวิจัยเฉพาะทาง  คือ  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน   
เอกสารอางอิง : - 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.7  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 58,150.60 46,956.29 44,081.02 - - - - -  -  - 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2548 คณะฯมีรายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด จํานวน 6,700,314.72 บาท(วศ.0.0-1) 
เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานคิดเปน 44,081.02 บาทตออาจารยประจํา  รายรับที่ไดประกอบดวยรายรับที่
คณะฯไดรับการจัดสรรจากคาธรรมเนียมบริการวิชาการ(12 % ของงบประมาณโครงการ)และสํารองจาย(ไมเกิน 10 %) ที่หัก
เปนรายไดมหาวิทยาลัย และสวนแบงใหกับคณะฯ/หนวยงานอื่นที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ ตามระเบียบบริการวิชาการ
และเงินเหลือจายจากการดําเนินการโครงการ รายรับที่ไดบางสวนยังเปนประมาณการรายรับเนื่องจากสงงานแลวแตยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการเบิกจาย 
เอกสารอางอิง : 
 วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 
 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.8  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 3 5 5 - - - - -  -  - 
ระดับคุณภาพ 

5 =  เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ 

4 =  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมอยางนอย 
1 โครงการ 

3 =  มีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
อยางนอย 1 โครงการ 

2 =  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯ ไดจัดทําแผนการใหบริการวิชาการ  ตามพันธกิจกิจการสถาบัน (วศ.3.1-1)  โดยมีดัชนีช้ีวัดหลักทั้งในระดับ
คณะฯ และภาควิชาฯ (วศ.5.1-3)  และมีการดําเนินการครบถวนตามแผน (วศ. 3.8-1)  ทั้งนี้  มีโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ที่มีการ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือ
การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 3 โครงการ คือ โครงการฝกวิจัยและพัฒนาโรงตนแบบ
การผลิตพลังงานไบโอดีเซล (วศ. 3.3-10) โครงการพัฒนาเคโนโลยีและกอสรางหนวยผลิตไบโอดีเซล บริษัทบางจาก  
(วศ. 3.3-11)   และโครงการสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลในประเทศพมา (วศ. 3.8-2) และมีโครงการที่เกิดเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา และองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งทางชุมชน 1 โครงการ คือ โครงการที่ปรึกษาเพื่อ
สงเสริมการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน (วศ. 3.3-2)  
เอกสารอางอิง :   
วศ. 3.1-1 : ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.2536 
วศ. 3.3-2 : รายละเอียดโครงการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน (กลุม 4)รายละเอียด

โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง 
วศ. 3.3-10 : รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล จ.สุราษฎรธานี 
วศ. 3.3-11 : รายละเอียด ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางหนวยผลิตไบโอดีเซลกับบริษัทบางจาก 
วศ. 3.8-1 : สรุปขอมูลบริการวิชาการปงบประมาณ 2550 
วศ. 3.8-2 : โครงการสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลในประเทศพมา 
วศ. 5.1-3 : รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2549  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  ยังขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก  โดยเฉพาะการใหขอมูลลักษณะงานบริการวิชาการ หัวขอใหคําปรึกษา ที่ปรึกษา
และความเชี่ยวชาญ ผลงานบริการวิชาการ และขอมูลดานบริการยังนอย  ทําใหผูรับบริการไมทราบขอมูลและลักษณะงานที่
คณะดําเนินการ รวมทั้งทําใหผูที่เกี่ยวของและผูที่ทําหนาที่บริการวิชาการ ไมทราบขอมูล และขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
ทําใหเกิดความไมสะดวก และเขาใจไมตรงกันได 

-  งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับผูดอยโอกาสมีนอย  
-  ยังขาดการเชื่อมโยงองคความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน 
-  ระบบการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับงานวิจัยและการการเรียนการสอนยังไมชัดเจนเพยีงพอ 
-  การบูรณาการงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนยังไมเปนระบบเทาที่ควร ทําใหงานบริการวิชาการ

หลายโครงการไมไดมีการนําไปขยายผลหรือเช่ือมโยงสูการวิจัยอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
-  ยังไมมีผลงาน/แหลงบริการวิชาการระดับนานาชาติที่ชัดเจน 
-  โครงการที่มีปญหา ไมสามารถสงงานไดทัน ทําใหตองเสียคาปรับในการดําเนินการ 
-  การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับงานบริการวิชาการ ยังมีไมมากนัก 
 

2.  จุดแข็ง 
-  คุณภาพของการใหบริการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/ ผูรับบริการ    จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางใหดําเนิน

โครงการในลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ  
-  มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และ มีเครื่องมืออุปกรณที่มีคุณภาพในการใหบริการวิชาการ 
-  มีหนวยงานฝายบริการวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบงานดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ รวมทั้งมีหนวยงานเฉพาะทาง คือ

ศูนยวิศวกรรมพลังงานที่รับงานบริการวิชาการดานพลังงานทั้งหมด และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชน้ํามัน 

-  มีโครงสรางการบริหาร และมีบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานชวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการรับงาน
บริการวิชาการ ทั้งในดานการเงิน การเดินทาง และการใชบริการหองปฏิบัติการ 

-  อาจารยมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ มีพอสมควร ในทุกสาขาวิชา 
-  คณะฯมีการมุงเนนการวิจัยจะทําใหอาจารยมีผลงานเผยแพร เปนที่ยอมรับกันมากขึ้น 
-  บุคลากรสายสนับสนุนในการใหบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึง

อุทิศตนใหกับงานอยางเต็มที่ 
-  คณะฯมีกลุมวิจัยที่เขมแข็งที่มุงเนนการวิจัยเฉพาะทางที่หลากหลายกลุม ทําใหมีโอกาสในการนําผลงานทางบริการ

วิชาการไปขยายผลสูการวิจัยได 
-  คณาจารยที่ทําวิจัย และบริการวิชาการสวนหนึ่งจะเปนกลุมเดียวกัน หรือมีความสัมพันธอันดี ในการที่จะรวมมือใน

การเชื่อมโยงงานทั้งสองสวนเขาดวยกัน 
-  อาจารยและบุคลากรมีการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
-  คณะมีผูเช่ียวชาญเปนที่ยอมรับและเปนที่พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคใตเปนอยางดี โดยเฉพาะทางดาน
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วิศวกรรมศาสตร 
-  คณะฯมีระบบในการใหมีการยืมเงินทดรองจายเพื่อการบริการวิชาการ ทําใหผูปฏิบัติงานบริการวิชาการมีความ

สะดวกและคลองตัวในการดําเนินการ ในกรณีที่ไมสามารถเบิกจายคาใชจายในโครงการไดทันตามที่กําหนดหรือตามแผน 
-  คณะฯมีระบบในการจัดสรรรายไดจากงานบริการวิชาการทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯที่ชัดเจน ภายใต

ระเบียบวาดวยบริการวิชาการ และการกําหนดโดยมติกรรมการประจําคณะฯ (วศ.3.6-1) 
-  มีความรวมมือของบุคลากรดานตางๆตามภารกิจหลักเปนอยางดี 
-  มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในภูมิภาคและสวนกลางในการใหบริการวิชาการ 
 

3.  โอกาส 
-  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ที่ชัดเจนทําใหสามารถ

ดําเนินการโครงการตาง ๆ  ที่เปนโครงการขนาดใหญๆ ได 
-  เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของภาคใต   จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากลูกคาจึงทําใหไมคอยมี

คูแขงในระดับเดียวกัน 
 

4.  อุปสรรค 
-  มีหนวยงานเอกชน/บุคคลที่ใหความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูง 
-  นโยบายและแนวทางสนับสนุนจากรัฐบาลที่เช่ือมโยงและเกี่ยวของกับงานบริการวิชาการในบางสาขาลดลง เชน 

โครงการใหการชวยเหลือการประหยัดพลังงานแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
-  บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ใหความสนใจงานดานบริการวิชาการนอยลง สวนหนึ่ง

เนื่องจากภารกิจที่รับผิดชอบมีมาก และอีกสวนหนึ่งมาจากผลที่ไดรับจากงานบริการวิชาการไมจูงใจเพียงพอ โดยเฉพาะผลงาน
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีลักษณะของการวิเคราะหวิจัย ยังไมสามารถนําไปเปนผลงานทางวิชาการได 

-  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหการใหบริการวิชาการ ในพื้นที่ดังกลาวไมสามารถทําได
อยางสะดวกและปลอดภัย และทําใหเกิดความรวมมือในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดยาก 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

     จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานบริการวิชาการ พบวาการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีรายการความ
เสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุง ดังนี้ 

5.1  การจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาเพิ่มมากขึ้น 
• การกําหนดใหฝายบริการวิชาการจัดทําและรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาภายใตงบประมาณที่

คณะฯสนับสนุนประจําป 
• การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนแบบใหเปลาใหแกกลุมแมบานและวิสาหกิจชุมชน แบบ

ครบวงจร  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและแหลงสนบัสนุนอื่นๆ 
5.2  การวางระบบการเชื่อมโยงการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับงานวิจัย และการเรียนการสอน 
5.3  สงเสริมความรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบันอื่น ในการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
5.4  สงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหอาจารยไปรวมเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพอยางเปนระบบ

มากขึ้น 
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5.5  การวางระบบและแนวทางในการนําความรู  ประสบการณและผลงานทางบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มาเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยและการเรียนการสอน 

5.6  พัฒนาระบบในการเก็บและรวบรวมขอมูลคาใชจายและมูลคาสถาบันในการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
 

6.  แนวปฏิบัติท่ีดี 
      แนวปฏิบัติในระบบการบริหารงานบริการวิชาการ 
 เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนคณะฯ ที่มีการดําเนินงานดานบริการวิชาการทั้งในลักษณะใหเปลา และมี
คาตอบแทนคอนขางมาก ทําใหจําเปนตองมีระบบและแนวปฏิบัติ และรูปแบบการสนับสนุนการทํางานบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองนโยบายและเปาหมายของคณะฯ 
 ระบบการบริหารงานบริการวิชาการ ประกอบดวย 
 1. ทิศทางและนโยบายของคณะฯ ที่มีความชัดเจน 
  - วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 
  - บูรณาการสูการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - กําหนดเปาหมายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
  - มีคณะกรรมการบริการวิชาการ 
 2. การมีหนวยงานรับผิดชอบดานบริการวิชาการ 
  - ฝายบริการวิชาการ 
  - ภาควิชาฯ ที่ไดบริการวิชาการดานตาง ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร 
  - หนวยงานบริการวิชาการเฉพาะทาง และฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม  ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสถานวิจัยไบ

โอดีเซล  เปนตน 
 3. การมีระเบียบและแนวปฏิบัติรองรับ 
  - ระเบียบบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2536 
  - แนวปฏิบัติภายในคณะฯ  (คูมอืบริการวิชาการ) ป 2547 
  - แนวปฏิบัติในการรับงาน 
  - แนวปฏิบัติในการสงงาน 
  - อื่น ๆ 
 4. ระบบการสนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนบริการวิชาการ 
  - การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอโครงการ หรือติดตอ เพื่อใหไดงานบริการวิชาการ 
  - การเชื่อมโยงรวมมือ และสรางความสัมพันธกับหนวยงานบริการวิชาการหลัก 
  -  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  -  กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
  -  กรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม 
  -  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  -  กรมทรัพยากรธรณี 
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5. การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานการเงิน 
  - ระบบการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม และสํารองจายภายในคณะฯ 
  - ระบบการยืมเงินทดรองจายเพื่อบริการวิชาการ 
 6. การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการวิชาการภายในหนวยงาน 
  - การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบดานบริการวิชาการใหมีจิตสํานึกบริการ 
  - การมีระบบขอมูล และแนวปฏิบัติดานบริการวิชาการที่สามารถเขาไปใชประโยชนได 
  - การมีระบบการรายงานขอมูลบริการวิชาการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/4-1 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 4.1  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ 
                            จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด                 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5.00 > 15.00 8.74 15.72 23.74 1.0-1.4 1.5-1.9 >2.0 3 1  1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปะและวฒันธรรมโดยรวมตามแนวทางและแผน
ของมหาวทิยาลัย  ท้ังนี้คณะฯ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมในรปูแบบตางๆกัน  เชน 

1.  การสงเสรมิและสนบัสนนุใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของชมรมท่ีเกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2.  การตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีผลงานดานการทํานุบํารงุศิลปะและวฒันธรรม  
3.  การสงเสรมิและสนบัสนนุใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ีคณะฯ หรือมหาวทิยาลัยจัดข้ึน 
4.  การสนับสนุนชมรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมของนักศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษา  คณะ

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

วัฒนธรรมไทย  ซึ่งจากการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  พบวาในท้ังท่ีประเมินท่ีเกี่ยวของกับการสอดแทรก
จรยิธรรม และคุณธรรมอยูในเกณฑสูง  

6.  การสนับสนุนการจัดต้ังชมรมดนตรีไทย คณะวิศวกรรมศาสตร  โดยคณะฯสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณเครื่อง
ดนตรไีทย  การหาสถานท่ีฝกซอมใหกับชมรมดนตรีไทย  และการจัดหาครูฝกสอนดนตรีไทยมาชวยฝกสอนใหแกผูสนใจ  โดย
คณะฯเปนผูสนับสนุนคาตอบแทนจากเงินรายไดคณะฯ 

7.  การจัดสถานท่ีเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (หองละหมาด)  ในหนวยงานของคณะฯ 
นอกจากนี้  คณะฯยังไดมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1.  การสนับสนนุและกาํหนดใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทย  สัปดาหละ 1 วัน (วศ.4.1-1) 
2.  การกําหนดใหมีการรวมกันทํากิจกรรมทางศาสนาอยางนอยปละครั้ง  ซึ่งในปการศึกษา 2549  คณะฯไดมีการรวม

กิจกรรมทอดกฐินกับมหาวิทยาลัยท่ีวัดปลักหนูใต ตําบลปลักหนูใต อําเภอนาทว ี จังหวัดสงขลา  เม่ือเดือนตุลาคม  2549       
กิจกรรมหลักดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประกอบดวย 
1.  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในตัวช้ีวัดและภูมิปญญาไทย เชน การแตงกายดวยผา

พื้นบาน การเลี้ยงอาหารทองถิ่นภาคใต การประกวดพานดอกไม เปนตน 
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2.  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การไหวครู วันลอย
กระทง เปนตน 

3.  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันพระศาสนา เชน การทอดกฐิน การสวดมนต และการ
ตักบาตร เปนตน 

4.  กิจกรรมท่ีใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงาม และคุณธรรม จริยธรรม เชน กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมคายพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมวันเด็ก เปนตน 

5.  กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เชน การแสดงดนตรีไทย กิจกรรมกีฬา เปนตน 
6.  กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสากล เชน การแสดงดนตรีสากล เปนตน 

ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549 ทางคณะฯ ไดจัดกิจกรรมดานอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนท้ังสิ้น 582 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 23.74 ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมด เพิ่มข้ึนจากป
การศึกษา 2548 รอยละ 45.80  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด โดยกิจกรรมครอบคลุมทุก
ดานท้ังทางดานสงเสริมเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเหลานี้รวมกับนานาชาติ โดยการ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และเซอเบียรและมอนเตอริโก   
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  : รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ. 4.1-1  : หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรจากเงินรายไดคณะฯ เพื่อสงเสริมการแตงกาย 
 ชุดผาไทยของคณะวิศวกรรมศาสตร  
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี : 4.2  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ 
                            วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  > 0.55 0.51 0.83 0.71 0.01-
0.49%
ของ

งบดําเนิน
การ 

0.50-
0.99% 
ของ

งบดําเนิน
การ 

>1.00% 
ของ

งบดําเนิน
การ 

2  1 0 3 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณในสวนของเงินรายได และสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนท้ัง 582 กิจกรรม รวมมูลคา 
1,289,630.67 บาท (วศ.0.0-1) คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.71 ตองบรายจายดําเนินการซึ่งลดลงจากปท่ีแลวเล็กนอย แตยังสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนดได โดยนับรวมคาใชจายท่ีคณะฯสนับสนุนโดยการกําหนดเปน
งบประมาณโดยตรงและสวนหนึ่งเปนมูลคาท่ีนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เขาไปมีสวนรวมและดําเนินการ 
เอกสารอางอิง :   
        วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี : 4.3  มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ช้ินงาน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

- - - - 2 - - - - -  -  - 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดสรางผลงานโดยประยุกตวิชาการเขาไปสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม รวม 2 รายการ 
คือ การแปลงเสียงดนตรีไทยและสากลเปนตัวโนต และการสรางตัวโนตจากสัญญาณเสียงดนตรี (วศ.4.3-1) ซึ่งเปนผลงานท่ี
สรางความกาวหนาใหกับวงการดนตรีของไทย 
เอกสารอางอิง :   

 วศ. 4.3-1 : ผลงานการแปลงเสียงดนตรีไทยและสากลเปนตัวโนต และการสรางตัวโนตจากสัญญาณเสียงดนตรี 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี : 4.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 2 2 2 - - - - - -  - 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนํา
ศิลปวัฒนธรรม หรือภมิูปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ 

4 =  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 
3 =  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 
2 =  มีการดําเนนิการตามโครงการขอ 1 
1 =  มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            - ไมมีการดําเนินการ  
เอกสารอางอิง :  - 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  กิจกรรมดานทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไมใชสาขาวิชาหลักท่ีเปนสวนหนึ่งในวิชาชีพท่ีคณะฯ 
รับผิดชอบอยู จึงไมไดจัดอยูในภาระหนาท่ีหลักอันดับตนๆ แตคณะก็ใหความสําคัญท่ีจะใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการหลอ
หลอมขัดเกลาจิตใจนักศึกษาใหมีจิตใจออนโยน เขาใจสังคมและสิ่งรอบขางไดดีข้ึน 
 
2.  จุดแข็ง 

-  มีนักศึกษาจํานวนมากท่ีมีทักษะเฉพาะตัวและสนใจกิจกรรมดานนี้ และทีมผูบริหารคณะฯ ก็เห็นความสําคัญและ
สนับสนุนอยางเต็มกําลัง 

-  มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการจัดสรรและการใชเงินบํารุงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ป 2549 เอื้อตอการจัดงบกิจกรรม 
 

3.  โอกาส 
-  มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาสามารถเขารวมไดอยางหลากหลาย 
-  มีโครงการความรวมมือกับตางหนวยงาน ตางสถาบัน ซึ่งไดเปดโอกาสใหไดนํากิจกรรมดีๆ และภูมิปญญาไทยๆ มา

แสดงแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และแขกผูมีเกียรติ สรางความภาคภูมิใจแกนักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝาย 
-  นโยบายระดับชาติท่ีตองการรณรงคเอกลักษณของชาติ ภูมิปญญาไทย และเศรษฐกิจพอเพียง เปนกลไกกระตุนใหทุก

ฝายใหความสําคัญและรวมมือทํากจิกรรมนี้ 
 

4.  อุปสรรค 
-  คานิยมและการยอมรับในหลายๆกิจกรรมยังไมสมดุลกับกาลสมัยและเศรษฐกิจ ดังนั้นความถี่และชวงเวลาจัดกิจกรรม

เชิงอนุรักษจึงตองทําอยางพอเหมาะ 
-  การมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคลากรไมสูงนัก ซึ่งกิจกรรมดานอนุรักษฯ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

เปนงานดานจิตใจ อาศัยเวลา และความเสียสละ ตองใชงบสูงและเวลานานจึงจะไดผลงานออกมาดี 
 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
-  กําหนดเปนนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองและจัดสรรงบประมาณรองรับใหสอดคลองกับเปาหมายตาม

ดัชนีช้ีวัด 
-  จัดสรรงบประมาณเพิ่ม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรรวมกลุมในการทํากิจกรรมท่ีตนเอง

ถนัดและสนใจ 
 

6. แนวปฏิบัติที่ด ี
              - ไมมี - 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

อานไดประมาณ 3 วันกอนการประชุม โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถเปดดูรายงานการประชุมไดตลอดเวลา  
นอกจากนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ยังสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานการประชุมผานทางอิเล็กทรอนิกสไดกอน
การประชุม  ทําใหการดําเนินการประชุมสามารถดําเนินการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

คณะไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายไดบางสวนไปที่ภาควิชาและมอบอํานาจใหหัวหนาภาคสามารถอนุมัติ
การใชเงินดังกลาวได (วศ.5.1-5) 

คณะฯ มีการประเมินผลงานของผูบรหิารระดับคณะและภาควิชา อยางเปนระบบ และมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลง
กันไวลวงหนา ซึ่งเปนวิธีการที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย  โดยผูรับการประเมินจะตองสงขอตกลงภาระงานและผลสัมฤทธิ์ใหกับ
ผูประเมิน และผูประเมินจะประเมินและวัดผลตามขอตกลงที่ใหไว (วศ.5.1-6) 
เอกสารอางอิง : 

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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 2549  
วศ. 5.1-4  :  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2549 วันที่ 15 ธันวาคม 2549  ใหความ

เห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2549  
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   
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 4 3 4 4 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 
     5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
     4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
     3 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 100 
     2 =  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนรอยละ 50 
     1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549  คณะฯ ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูประจําปงบประมาณตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  
(วศ.5.2-1)  โดยมีการสงบุคลากรไปอบรม และรวมการเสวนา  ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  ซึ่งในการดําเนินการและการ
ติดตามผลในระดับมหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนไมนอยกวารอยละ 50  และเกิดผลสําเร็จตามแผนไมนอยกวารอยละ 100  
(วศ.0.0-2) 

 ในสวนของคณะฯไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งที่เปนการประเมินภายนอก  ภายในมหาวิทยาลัยและภายใน
คณะฯ  มาดําเนินการจัดทําเปนกลยุทธและแผนพัฒนา และมอบหมายใหรองคณบดีที่รับผิดชอบภารกิจเหลานั้นไปจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการ เพื่อทําการปรับปรุง และปองกัน  นอกจากนี้  ในการประเมินภายในแตละครั้งจะมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) (วศ.0.0-3) เพื่อที่จะไดนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานดวยกันตามโครงการเวทีคุณภาพ (วศ.5.2-2) 
สําหรับในสวนของคณะฯในปที่ผานมามีแนวปฏิบัติที่ดีเปนแบบอยาง 2 แนวปฏิบัติ คือ 1. ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล  
และ 2. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   
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  
วศ. 5.2-2  :  โครงการเวทีคุณภาพ  โครงการ Site Visit เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  = 5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 

5 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา ต้ังแตรอยละ80 ของแผน 
4 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
3 =  มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 
2 =  มีแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
1 =  มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในชวงปงบประมาณ 2545-2549 คณะฯ ไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธระยะกลางป 2545-2549 (วศ.5.1-1) ซึ่งเปนแผน

กลยุทธของคณะฯ  มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ(วศ.5.3-1)  และไดมีการทบทวน
และปรับปรุงในปงบประมาณ 2547 (วศ.5.3-2) โดยผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ (วศ.5.3-3) ในการกําหนดแผนกลยุทธนั้น 
คณะฯ ไดนําเอาแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนแบบอางอิงเพื่อใหสอดคลองกัน ซึ่งแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยไดถูก
กําหนดขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติโดยภาพรวมแลว ในการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธคณะฯกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย  คณะฯไดมีการมอบหมายใหกลุมงานแผนงาน การเงินและพัสดุเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งผลการวิเคราะห  
พบวา  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 80 (วศ.0.0-1)  ในขณะที่แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติมากกวารอยละ 80  เชนเดียวกัน (วศ.5.3-4)   
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานรวมกัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  > 4 3 4 4 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 
4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
3 =  ม ีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 

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 และมี

สวนที่คณะฯ ไปชวยสอนคณะ/หนวยงานอื่น ๆ 
5. ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญทั้งในสวนที่มาจากหนวยงานภายนอกและในสวนของการไปรวมกับหนวยงานภายนอกอื่นๆ 
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.5.4-8) เปนประจําทุกป  โดยกลุมแผนงาน การเงินและพัสดุเปนผูรับผิดชอบ 

 
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.5.4-9) ของ
ภาควิชาฯ และมีอาจารยของคณะฯ บางสวนที่ตองไปชวยสอนใหกับหนวยงานอื่น ๆ ตางคณะฯ  อีกจํานวนหนึ่งดวย
เชนเดียวกัน (วศ.5.4-10 และ วศ.5.4-11) 

นอกจากนี้ ภายในคณะฯ มีสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชอาจารยประจําในภาควิชาฯ อื่นที่มีความ
เช่ียวชาญในวิชาดังกลาว เชน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เปนตน  

 
4. 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) ที่เขตการศึกษาภูเก็ต 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
 สําหรับการประเมินผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนั้น คณะฯ ไมไดมีการ
ประเมินผลออกมาชัดเจน เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลว ทั้งในสวนของคณะฯ และหนวยงานอื่น และการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ดังกลาวก็เปนการใชบริการที่มีตนทุนคาใชจายในระดับใกลเคียงกัน  ดังนั้น การที่มีการใชทรัพยากรรวมกันจะ
มีผลทําใหเกิดความสะดวกในการใชบริการ และเปนการใชทรัพยากรอยางเต็มที่  อยางไรก็ตาม  หากมีกรณีที่ตองมีการจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะดังกลาวคณะฯไดมีการประเมินแนวทางในการตัดสินใจที่จะลงทุนในทรัพยากรเหลานี้วามีความคุมคา
หรือไมในระดับหนึ่ง 
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 2549 
วศ. 5.4-9 : หนังสือเชิญเปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 และตัวอยางขอมูลรายวิชาที่สอนโดยอาจารยพิเศษ 

สาขาวิศวกรรมวัสดุ ภาคการศึกษาที่ 1/2549  
วศ. 5.4-10 : หนังสือเชิญอาจารยไปเปนอาจารยพิเศษ 
วศ. 5.4-11 : ขอมูลอาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 4 3 4 4 1 2 > 3 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 
     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 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

• ระบบการประชุม 
• ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
• ระบบ Virtual Classroom 
• ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
• ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
• ระบบรายงานการเบิกจายการเดินทางไปราชการ 
• ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
• ระบบเรียกดูผลการศึกษาของนักศึกษาโดยผูปกครอง 
• ระบบคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
• เว็บฐานขอมูลศิษยเกาของคณะฯ 
• ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
• ระบบการจําหนายตําราเรียน 
• ระบบการจัดหองประชุม อบรม/สัมมนา/สถานที่จัดกิจกรรม 

 
 ระบบสารสนเทศที่กําลังจัดทําในปการศึกษา 2550 

• ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ 
• เว็บเพจสถิติการใชงานคอมพิวเตอรของนักศึกษา 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับความตองการ  คณะฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหญสําหรับทั้งคณะเพื่อเก็บขอมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่จําเปนในการดําเนินงานของคณะฯ ซึ่งที่ผานมาไดมีการเริ่ม
พัฒนาไปบางแลว โดยไดเนนพัฒนาฐานขอมูลที่สอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ของระบบประกันคุณภาพ ซึ่งที่ผานมาไดพัฒนา
ระบบการจัดการสารสนเทศขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค เปนที่เรียบรอยแลว  เมื่อฐานขอมูลใหญเสร็จ
สมบูรณ การดําเนินงานตางๆ จะอิงจากฐานขอมูลนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ โดยฝายคอมพิวเตอรทาง
วิศวกรรมศาสตรมีการทดลองใชงานกอนโดยผูใชที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ และเปดโอกาสใหมี
การแจงผลการใชระบบผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป (วศ. 5.5-3) 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.5-1  :  นโยบายการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 
วศ. 5.5-2  :  ระบบสารสนเทศตางๆ (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/) 
วศ. 5.5-3  :  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.7  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (รอยละของเกณฑปกติ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 <108,000.00 83,897.27 89,673.56 81,967.73 
 

> +10%
หรือ 

<-10% 
ของเกณฑ 

5-9.99% 
และ -5- 
(-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-4.99)-
(4.99)% 
ของเกณฑ 

1 1 0 2 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คาใชจายทั้งหมดที่คณะฯ ใชในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยวัสดุ  
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคาตามปงบประมาณ  ในป พ.ศ. 2549 คิดเปนจํานวน 181,018,362.18  บาท  
(วศ.5.7-1) เมื่อเทียบตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีเทียบเทา เทากับ 81,967.73  บาท/คน ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐาน คือ 70,312 
บาท/คน ถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานที่ตองปรับปรุง แตยังเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด อยางไรก็ตาม คาใชจาย
ทั้งหมดนี้เปนคาใชจายที่รวมคาใชจายของคณะฯ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตปริญญาโทและเอกดวย  และสวนหนึ่งมาจากการที่
คณะฯ มีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึง 11 สาขา  ทําใหมีคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้น   
เอกสารอางอิง :   

วศ. 5.7-1  :  ขอมูลประกอบคาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  ป 2548 และ 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.66 > 8.50 5.93 8.21 13.52 1-4% 
ของ 

งบดําเนิน 
การ 

+5-9% 
หรือ > 

15% ของ
งบดําเนิน

การ 

+10-15%
ของ

งบดําเนิน
การ 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการดําเนินการตามภารกิจหลัก เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด  ภายใตงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได  ซึ่งในการบริหารภายใตงบประมาณแผนดินโดยรวม  เมื่อเทียบกับภารกิจ/งานที่ทําแลวยังไมเพียงพอ 
(ไมมีเหลือจาย)  ทําใหตองมีการใชงบประมาณเงินรายไดมาใชจายในการดําเนินการ 34.57% ของงบประมาณรายจายทั้งหมด  
ในขณะที่รายไดสวนใหญของคณะฯ มาจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศกึษา ทําใหเงินเหลือจายของคณะฯ มีไมมาก
นัก และในบางปก็อาจมีการติดลบบาง  อยางไรก็ตามคณะฯ ยังมีเงินรายไดจากเงินกองทุนสะสมทําใหในปการศึกษา 2549 มี
เงินเหลือจายสุทธิ จํานวน 28,302,247.33 บาท คิดเปนรอยละ 13.52 ตองบดําเนินการ  (วศ.5.8-1) 
เอกสารอางอิง : 

วศ. 5.8-1  :  ขอมูลประกอบรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ป 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังใน 
                            ประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 > 60.00 34.67 60.67 62.50 1-39 40-59 > 60 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีนโยบายสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิชาการมาเปนเวลานานแลว โดยมีทุนสนับสนุนในการเดินทาง
ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ (วศ. 2.1-8) ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกิดการทําวิจัยที่ไดผล ทําให
อาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการและ/หรอืนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศจึงมีจํานวนเพิ่มเรื่อย ๆ  
จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 มีอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ จํานวน 68 
คน  ตางประเทศ จํานวน 27  คน รวมทั้งสิ้น 95 คน  คิดเปนรอยละ 62.50 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานทั้งหมด  (วศ.0.0-1) 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 ประมาณรอยละ 4.40 และสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
      วศ. 2.1-8  :  เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.10  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 
                              (บาทตอคน)                         
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 >25,000.00 26,213.63 26,392.54 27,575.59 1-9,999 10,000-
14,999 

> 15,000 3  1  1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ใชงบประมาณการสนับสนุนใหคณาจารยในการศึกษาตอ การประชุมทางวิชาการ  การเสนอผลงานทางวิชาการ 
การฝกอบรมหรือดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชทั้งเงินงบประมาณ เงินรายได เงินกองทุน ในปการศึกษา 2549 
คณะฯไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ จํานวน 4,660,275.52 บาท (วศ.0.0-1) คิดเปนสัดสวนตออาจารยประจํา 27,575.59 
บาท/คน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 ประมาณรอยละ 4.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานมาก และสามารถดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายได ทั้งนี้ รวมเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนจากสวนกลางดวย (วศ.5.10-1) 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1 : รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ.5.10-1 : ขอมูลประกอบงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศ และตางประเทศตออาจารยประจําป

การศึกษา 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน 
                              ประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 100.00 100.00 100.00 100.00 1-54 55-79 > 80 3 1 1 5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยและคณะฯ ไดกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) (วศ.5.1-3) ใหบุคลากรทุกคนตองรับการพัฒนา (ศึกษาตอ 
อบรม สัมมนา ดูงาน) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง   ทําใหบุคลากรไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา  นอกจากนี้คณะฯ ยังได
กําหนดใหมีการพัฒนาตนเองเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในการปฏิบัติงานประจําป (วศ.5.1-6)  โดยกําหนดไวที่สัดสวน 
5% ของการประเมิน และยังไดกําหนดความรูความสามารถ และทักษะในงานที่ทําเปนหัวขอหนึ่งในการประเมินความสามารถ
เชิงสมรรถนะดวย 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2549 มีบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ ครบทุกคน 
ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง : 

วศ. 5.1-3  : รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2549  
      วศ. 5.1-6  :  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.13  จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - 3 - 7 - - - - - - - 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

การดําเนินการจัดเก็บขอมูลความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณคณะฯ หรือที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินของคณะฯ ไดทําการ
จัดเก็บเปนระบบมากขึ้น โดยขอมูลสวนใหญจัดเก็บโดยหนวยอาคารฯ ของคณะฯ จํานวนครั้งของความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นใน
ป 2549 ทั้งหมด 7 ครั้ง (วศ. 0.0-1 )เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2547-2548 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดเก็บขอมูลที่ดีขึ้น อุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวของกับไฟไหมนั้น ทางคณะฯ  ไดต้ังงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาที่เปนสาเหตุของไฟไหมทุกปงบประมาณ 
เนื่องจากระบบไฟฟาหลายสวนในคณะฯ ยังเปนระบบเดิม ที่ติดตั้งมากับการกอสรางอาคารเปนเวลาหลายสิบปแลว อยางไรก็
ตาม งบประมาณแผนดินในการปรับปรุงดังกลาว คณะฯไดรับไมมากนัก ตองทยอยทําเปนเฟส ๆ เมื่อมีความจําเปนเรงดวน 
คณะฯ ตองใชเงินรายไดในการปรับปรุง เนื่องจากคณะฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยตอบุคลากรและตอทรัพยสินของคณะฯ 
เอกสารอางอิง :   

วศ.0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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        “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  ระบบฐานขอมูลตางๆของคณะยังไมดีพอ  ทําใหการรายงานผลการดําเนินการตามดัชนีช้ีวัดหลักและแผนกลยุทธตอง
ใชเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

-  เนื่องจากคณะจะตองดําเนินการตามระบบตางๆ หลายอยาง เชน ระบบดัชนีช้ีวัดหลัก การประกันคุณภาพการศึกษา การ
ควบคุมภายใน ทําใหผูปฏิบัติงานสับสนและมีความรูสึกวาเปนภาระ 

-  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ KM ยงัไมทั่วถึง 
-  บุคลากรบางสวนยังใหความสําคัญกับแผนกลยุทธไมมากนัก การทํางานหลายอยางทําเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา หรือทํา

ตามวิธีเดิมที่เคยทํามา 
-  การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัยนั้นมีแผนเพียงบางกรณี 
-  ไมมีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาจารยพิเศษ 
-  คณะฯ ไดรับงบประมาณแผนดินดานอาคารสถานที่ และครุภัณฑนอยทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณภาพ 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการเปดสอนปริญญาตรีมากถึง 11 สาขาวิชา โดยรับนักศึกษา

ปริญญาตรีปละประมาณ 700 คน ทําใหมีคาใชจายตอจํานวนนักศึกษาสูง ในสวนของการบริหารจัดการหลักสูตร 
-  ยังขาดการพัฒนาบุคลากรครบวงจร 
-  งบประมาณที่คณะฯ ไดรับเพื่อการดําเนินการตางๆ มีจํานวนนอยลง เมื่อเทียบกบัภาระงาน และภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณดานครุภัณฑ ซึ่งคณะฯ ไดรับจัดสรรนอยมาก จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาคณะฯ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนกลยุทธ 

 
2.  จุดแข็ง 

-  การบริหารงานและการดําเนินงานทุกอยางเนนการกระจายอํานาจ  และมีการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได
ใหกับภาควิชา 

-  บุคลากรใหความรวมมือในการจัดทําแผนตางๆเปนอยางดี 
-  มีผูเช่ียวชาญดาน KM ในระดับแนวหนาที่สังกัดอยูในคณะฯ ที่มีสวนในการวางระบบ KM ของมหาวิทยาลัยอยูแลว

จํานวนหนึ่ง 
-  การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุดัชนีช้ีวัดหลัก และการมีระบบประกันคุณภาพ มีสวนสงผลใหการทํางานบรรลุตามแผนกล

ยุทธดวยเนื่องจากดัชนีช้ีวัดหลักบางตัวกําหนดมาจากแผนกลยุทธ 
-  มีการวิเคราะหและพิจารณาความตองการใชทรัพยากรของคณะ และมีใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลยั โดยมีโปรแกรมชวยที่ทําใหตอบสนองการใชทรัพยากรรวมกันทางดานหองเรียน หอง
ประชุมและยานพาหนะ 

-  คณะฯ มีบุคลากรดานคอมพิวเตอรที่มีประสบการณ และมีความสามารถ ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ไดตาม
ความตองการ และมีคณาจารยที่สามารถใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาใหกับผูพัฒนาระบบ 

-  คณะฯ มีการใชงบประมาณในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
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-  มีแหลงเงินรายไดจากงานบริการวิชาการ 
-  การใชเงินรายไดมีความยืดหยุนทําใหปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินเพื่อใหไดผลตามนโยบาย 
-  อาจารยของคณะฯ มีผลงานทางวิชาการในระดับประเทศมาก ทําใหมีการนําเสนอผลงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น มีผลทํา

ใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากในคณะฯ 
-  คณะฯ เห็นความสําคัญและความจําเปนพัฒนาคณาจารยทุกดาน 
-  บุคลากรที่ไดรับการพัฒนามีความตื่นตัว และเห็นความสําคัญมากขึ้น 

 
3.  โอกาส 

-  มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ และใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายในคณะมากขึ้น 
-  นโยบาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน  และเปนหนวยงานแรกๆ ของประเทศ ในการนําระบบ KM มาใช

ในการบริหาร 
-  การกําหนดใหมีแผนกลยุทธของคณะฯ ชวยใหการบริหารงานคณะฯ มีเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 
-  หนวยงานตาง ๆ เริ่มเห็นความสําคัญ และมีความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันมากขึ้น 
-  เทคโนโลยีดาน IT มีความกาวหนามากขึ้นและราคาถูกลง ทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศทําไดสะดวก รวดเร็วขึ้น 
-  มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความกาวหนาทางงานวิจัยของคณะฯ  และสนับสนุนใหไดรับงบประมาณดานสิ่งกอสรางเปน

อาคารวิจัยงบประมาณประมาณ 160 ลานบาท ซึ่งไดรับในปงบประมาณ 2550 โดยการกอสรางอาคารดังกลาวจะแลวเสร็จ
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2551 

- งบประมาณเงินรายไดมีความยืดหยุนในระดับหนึ่งที่สามารถใหโอกาสผูบริหารปรับเปลี่ยนแผนใหเขากับสถานการณ
ไดโดยเร็ว 

-  คณะฯ มีการสนับสนนุใหอาจารยเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนการไปประชุมวิชาการ 
-  อาจารยเห็นความสําคัญของการพัฒนา 
-  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเอื้ออํานวยใหมีการนําผลการพัฒนาตนเองไปเปนสวนหนึ่งของการประเมิน 
 

4.  อุปสรรค 
-  ความรูและความเขาใจของบุคลากรในเบื้องตนอาจมีไมเพียงพอ 
-  ความพรอมและนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ในการใชทรัพยากรรวมกันมีความแตกตางกัน 
- ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสวนใหญตองการการเชื่อมตอดวยเครือขายความเร็วสูง เมื่อมีการใชงานมากจะทําใหระบบ

ทํางานไดชาลง ทําใหตองปรับปรุงระบบเครือขายอยูเสมอ 
-  ความตองการใชงานระบบสารสนเทศมีมากกวาความสามารถที่จะพัฒนาระบบไดทัน 
-  มหาวิทยาลัยตองทุมเทงบประมาณไปที่เขตการศึกษาใหม ๆ หรือคณะใหม ๆ ทําใหไมสามารถจัดสรรสินทรพัยถาวรได

อยางทั่วถึงทําใหการขยายตัวของงานวิจัยภายในคณะฯ ไมรวดเร็วเทาที่ควร เพราะเกิดการขาดแคลนพื้นที่ และครุภัณฑในการ
ทําวิจัย 

-  สถานการณปจจุบันทางดานการเงินและงบประมาณของประเทศจะทําไดคอนขางยาก ทําใหการลดคาใชจายตอหัว
นักศึกษาทําไดยาก เพราะการเพิ่มจํานวนนักศึกษาแตละสาขาตองการพื้นที่และครุภัณฑเพิ่มขึ้น แมจะไมเปนสัดสวนโดยตรง
กับการเพิ่มจํานวนนักศึกษาก็ตาม 

-  นักเรียนมีผลการเรียนดี มีแนวโนมในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตรนอยลง 
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ลําดับ
ท่ี ชื่อโปรแกรม หนวยงานเจาของเร่ือง การดําเนินงาน 

11 เว็บการจัดการองคความรู (Knowledge Management) คกก.การจัดการความรู เสร็จสิ้นแลว 
12 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  เสร็จสิ้นแลว 
13 ระบบขอมูลมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สํานักงานพัฒนาคุณภาพ เสร็จสิ้นแลว 
14 ระบบเบิกจายวัสดุคงคลัง พัสดุ เสร็จสิ้นแลว 
15 โปรแกรมจัดหองประชุม อาคารสถานที่ฯ เสร็จสิ้นแลว 
16 ระบบจองหนังสือ เทคโนโลยีการศึกษา เสร็จสิ้นแลว 
17 ระบบฐานขอมูลศิษยเกา กลุมสนับสนุนวิชาการ เสร็จสิ้นแลว 
18 โปรแกรมขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ  กําลังดําเนินการ 
19 ระบบขอมูลมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต สํานักงานพัฒนาคุณภาพ กําลังดําเนินการ 
20 ระบบการฝกงานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 กิจการนักศึกษา กําลังดําเนินการ 
21 ระบบจัดคุมหองสอบ (พัฒนาตอ) ทะเบียนและพัฒนาวิชาการ กําลังดําเนินการ 
22 ระบบทะเบียนเรียนเยี่ยม ทะเบียนและพัฒนาวิชาการ กําลังดําเนินการ 

 
6.2  มีระบบการสงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศในฐานะผูนําเสนอผลงานในที่ประชุม

วิชาการ   โดยคณะไดจัดใหมีการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรขึ้นทุกปเพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยไดเขารวมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการ   นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนคาใชจายอยางเต็มทีใหคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการที่
หนวยงานตางๆจัดขึ้นภายในประเทศ  สําหรับคาเดินทางไปประชุมวิชาการในตางประเทศนั้นไดมีเกณฑการสนับสนุนจาก
ภาควิชาและคณะอยางชัดเจนทําใหคณาจารยสามารถเดินทางไปนําเสนอผลงานในตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
สามารถนําผลงานที่ตีพิมพใน Proceeding มาขอรับเงินรางวัลจากคณะไดอีกดวย   จากการดําเนินการดังกลาวทําใหคณะมี
คณาจารยเขารวมประชุมวิชาการมากกวา 60 % ติดตอกัน 2 ป 
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5/6-1 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 = 100.00 100.00 100.00 100.00 1-79 80-99 100 3 1  1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 11 หลักสูตร (วศ.6.1-1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 13 หลักสูตร (วศ.6.1-2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร (วศ.6.1-3) ทุกหลักสูตรที่คณะฯ
วิศวกรรมศาสตรเปดสอนไดผานกระบวนการกลั่นกรองตั้งแตระดับภาควิชาที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง โดยใน
ขั้นตอนของการเปดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร (วศ.6.1-4 และ วศ.6.1-5) มีคณะกรรมการที่ประกอบดวยคณาจารยจาก
ภาควิชา และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรทุกฉบับไดผานการ
กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ คณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร  
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
หลังจากหลักสูตรไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว จะถูกสงตอเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตรวจสอบและรับทราบ 

  นอกจากนี้  หลักสูตรของบางสาขาวิชาที่จัดอยูในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เชน วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม  
เครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ยังไดผานการรับรองจากสภาวิศวกรอีกดวย (วศ.6.1-6)   

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549 ทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามที่กําหนด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.1-1  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 11 หลักสูตร 
วศ. 6.1-2  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 13 หลักสูตร 
วศ. 6.1-3  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  4 หลักสูตร 
วศ. 6.1-4  :  ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วศ. 6.1-5  :  คูมือการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

     วศ. 6.1-6  :  เอกสารรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยสภาวิศวกร 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-2 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.66  > 15.00 15.15 16.03 14.87 > +10% 
หรือ< -

10% ของ
เกณฑ 

6-9.99% 
และ-6-   

(-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-5.99)-
(5.99)% 
ของเกณฑ 

1 0  0  1 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ระหวางปการศึกษา   2544-2548   คณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปการศึกษาละประมาณ  
600 - 800  กวาคน  ในปการศึกษา 2549 ไดกําหนดรับนักศึกษารวมทุกสาขาวิชา 723 คน (ตามแผน)  แผนการรับนักศึกษา
ปริญญาโทไดเพิ่มขึ้นเปน 308 คน และนักศึกษาปริญญาเอกอีกจํานวน 26 คน (วศ.6.2-1) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับ
จริงในปการศึกษา 2549 คือ 640 คน ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่วางไว และจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมีจํานวน
ตํ่ากวาแผนเชนกัน คือ 75 คนและ 3 คนตามลําดับ (วศ.6.2-2) 

เมื่อคํานวณอัตราสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํากลับพบวา มีคาเพียง 14.87 ซึ่งยังต่ํากวา
คาปกติของสาขาวิศวกรรมศาสตร (20:1)  สาเหตุสวนหน่ึงเปนเพราะการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผน อีก
สาเหตทุี่สําคัญ คือ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตกออกคอนขางมากในชวงปการศึกษา 2542-2546 (ประมาณ 20%)  
แมวา ในปการศึกษา 2547-2548 จะมีจํานวนนักศึกษาตกออกนอยลงมาก (ตํ่ากวา 10%)  แตผลกระทบจากนักศึกษาในรุนกอน
หนานี้ รวมทั้งจํานวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน (รุนละประมาณ 50-60 คน) ยังคงดํารงอยูในปการศึกษา 2549 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.2-1  : ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาตามแผน และที่คณะฯ ยืนยันจะรับเขาใหมในปการศึกษา 2544-2549 จําแนกตาม
สาขาวิชา และระดับการศึกษา 

วศ. 6.2-2  : จุลสารงานทะเบียนกลาง ปที่ 9 ฉบับที่ 11 ปการศึกษา 2549 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-3 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจําท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 > 47.00 45.24 49.70 47.34 1-39 40-59 > 60 2 1  0  3 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายอยางชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอก โดยการสนับสนุนเงินรายไดของคณะใหเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก  
(วศ.6.3-1) ในแตละปอยางตอเนื่อง ประกอบกับในชวง 10 ปที่ผานมารัฐบาลจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
และเอก ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอยางตอเนื่องโดยผานทางทบวงมหาวิทยาลัย กพ.และ สวทช. จึงทําใหคณะ
วิศวกรรมศาสตรสามารถสงคณาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดเปนจํานวน ประมาณ 40 – 50 คน  ใน
ปจจุบันมีคณาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาทํางานเพิ่มขึ้น  

ในปการศึกษา 2549 มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 คน จาก 169 คน คิดเปน 47.34%  (วศ.6.3-2 และ วศ.6.3-3) 
เหตุที่จํานวนรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีตัวเลขไมสูงมากนักเพราะทางคณะไดขยายการเรียนการสอนไป
ยังเขตการศึกษาภูเก็ตจึงทําใหตองรับอาจารยเพิ่มขึ้นที่เขตการศึกษาภูเก็ตดังนั้นจํานวนอาจารยประจําโดยรวมสูงขึ้น ประกอบ
กับการรับอาจารยใหมก็ไมสามารถรับบุคคลที่จบปริญญาเอกได  นอกจากนี้อาจารยที่คณะสงไปศึกษาตอไมสามารถกลับมา
ปฏิบัติงานไดตามแผน     
           ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549  มีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  เทากับรอยละ 47.34 ตออาจารย
ประจํา (วศ.0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2548 เล็กนอย ถึงแมจะอยูในเกณฑมาตรฐานปานกลาง แตยังสามารถดําเนินการไดตาม
แผนและเปาหมายที่กําหนด ในปการศึกษาหนาตามแผนคาดวาจะมีอาจารยจบปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงานอีกประมาณ 13 คน 
แตอยางไรก็ตามใน 5 ปขางหนาจะมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกเกษียณอายุถึง 9 คน (วศ.6.3-4) เมื่อพิจารณาแผนการสงอาจารย
ไปศึกษาตอและการเกษียณอายุก็จะพบวาคณะจะมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกไดสูงสุดไมเกิน 57 % ในกรณีที่ไมสามารถรับ
อาจารยใหมที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกได   

 ดังนั้นทางคณะจะตองพยายามผลักดันใหคณาจารยที่จบปริญญาโทที่มีอยูจํานวนหนึ่งลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก และ
พรอมกับสรางมาตรการในการดึงคนจบปริญญาเอกใหเขามาเปนอาจารยใหมจึงจะทําใหรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเขาใกล 60 % ตามเกณฑของสมศ. 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-4 

 
เอกสารอางอิง : 

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
วศ. 6.3-1  :  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ 

ตางประเทศ ประจําป 2549  
วศ. 6.3-2  :  รายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2547 - 2548 
วศ. 6.3-3  :  รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย  คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 
      วศ. 6.3-4  : ขอมูลเกษียณอายุราชการของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตรในแตละป   



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-5 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.4  รอยละของอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 > 50.00 46.43 50.00 53.85 1-44 45-69 >70 2  1 0  3 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเล็งเห็นวาการที่อาจารยสามารถมีตําแหนงทางวิชาการไดนั้นจะตองมีผลงานทางวิชาการ
โดยเฉพาะผลงานที่ไดจากการวิจัย ดังนั้นคณะจึงไดกําหนดใหมีทุนสนับสนุนทีมวิจัยเพื่อใหคณาจารยรวมกลุมกันทํางานวิจัย 
และทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากเงินรายไดของคณะ นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการเดินทางไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (วศ.2.1-8 และ วศ.2.1-9)  รวมทั้งจัดใหมีรางวัลสําหรับการ
ตีพิมพผลงานวิชาการทุกระดับ(วศ.1.7-8)และประการสุดทายคณะไดจัดใหมีทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให
บัณฑิตศึกษามีสวนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย(วศ.2.1-10 และ วศ.2.1-14)  จึงทําใหคณาจารยของคณะมีผลงานทาง
วิชาการมากขึ้นและทําใหคณาจารยของคณะมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น (วศ.6.3-3)  

ในปการศึกษา 2548  อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการมีจํานวน 83 คน(ผศ. 60 คน, รศ. 23 คน)  จากอาจารยทั้งหมด 170 
คน คิดเปนรอยละ 50.00  ในขณะที่ในปการศึกษา 2549 มีอาจารยไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพิ่มขึ้น 4 คน และรองศาสตรา
เพิ่มขึ้น 4 คน  ดังนั้นในภาพรวมในปการศึกษา2549 จะมีอาจารยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 64 คน และ รองศาสตราจารย 
27 คน รวม 91 คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 169 คนคิดเปนรอยละ 53.85 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548 เล็กนอยและสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

แตอยางไรก็ตามจากการที่ กพอ.ไดปรับเปลี่ยนระเบียบการขอตําแหนงทางวิชาการ (วศ.6.4-1) ที่กําหนดใหมีหนังสือ
หรือตําราประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผศ. และรศ. อาจจะทําใหอัตราการเพิ่มของอาจารยที่ไดตําแหนงทาง
วิชาการลดลง และประกอบกับระเบียบใหมกําหนดใหมีกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการชุดเดียวในระดับมหาวิทยาลัยก็
อาจจะทําใหระยะเวลาในการพิจารณานานขึ้นกวาเดิม 
เอกสารอางอิง : 
      วศ.2.1-8   :  เกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
      วศ.2.1-9   :  ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ 

วศ.2.1-10 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

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

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



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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วศ.2.1-13 :  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททุนโครงการศิษยกน
กุฏิ ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2549 

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

วศ. 6.3-2  :  รายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2547 และ 2548 
วศ. 6.3-3  :  รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 
      วศ. 6.4-1  :  ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html) 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.66  > 4 - 4 4 1-2 3 >4 3 1 0 5 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
4 =  มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
3 =  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
2 =  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
1 =  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเปนลายลักษณอักษร (วศ.6.5-1)  และประกาศใหบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยทราบและยึดเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน  และเพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดย
การสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยสรางองคความรูผานกระบวนการวิจัย การใชความรูความสามารถ  เพื่อยกระดับ
ผูดอยโอกาส  โดยการสนับสนุนใหอาจารยไปชวยบริการวิชาการแกสังคมแลชุมชนแบบใหเปลา  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได
จัดใหรางวัลอาจารยตัวอยางดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความมีจรรยาบรรณของบุคลากรดวย  หากมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการขัด
ตอจรรยาบรรณ ในสวนที่เปนสวนที่เกี่ยวของกับกฎและระเบียบทางวินัยก็จะมีการดําเนินการไปตามนั้น    

นอกจากนี้ ในสวนของคณะฯ ยังมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เขามาเกี่ยวของอีก 3 สวน คือ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร (วศ.
6.5-3) จรรยาบรรณนักวิจัย (วศ.6.5-4) และคุณสมบัติและจรรยาบรรณที่ปรึกษา (วศ.6.5-5)  โดยเฉพาะอยางยิ่งจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกรของสภาวิศวกร  จะมีขอบังคับที่วาดวยแนวปฏิบัติและแนวทางดําเนินการหากขาดจรรยาบรรณ 

ผลการดําเนินงานในการศึกษา 2549 คณะฯ สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 
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 วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 
วศ. 6.5-4  :  จรรยาบรรณนักวิจัย 

      วศ. 6.5-5  :  คุณสมบัติและจรรยาบรรณที่ปรึกษา  



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.6  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 = 7 7 7 7 1-2 3-4 >5 3 1 1 5 
เกณฑการพิจารณา 

1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     คณะฯ มีระบบและกลไกการดําเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดใหผูที่ดํารงตําแหนงอาจารยของมหาวิทยาลัยทุกคนจะตองผานการปฐมนิเทศอาจารยใหมที่จัดในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (วศ.6.6-1) ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

2. คณาจารยรับรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาผานที่ประชุมภาควิชา การสัมมนาประจําปของภาควิชา และเอกสาร
หลักสูตรของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (วศ.6.1-1 ถึง วศ.6.6-2)    

3. ในการสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตรและที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดมีมติใหมีการทดสอบยอยใน
รายวิชาพื้นฐานที่สําคัญเพื่อใหเขาใจศักยภาพของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรูอยูเสมอ   

4. ในรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนเปนจํานวนมาก และรายวิชาพื้นฐาน คณะฯก็ไดสนับสนุนใหมีการสอนเสริมเพิ่มเติมจาก
การสอนตามปกติและสามารถเลือกวิชาเลือกเสรีไดตามความถนัด 

5. ดานการดูแลนักศึกษา คณะฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดูแลในระดับคณะฯ และภาควิชา โดยไดกําหนดใหมีการ
พบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาในความดูแลประมาณภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

6. ดานการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู  คณะฯ ไดรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการสงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียนในรูปของอิเล็กทรอนิกส หรือหองเรียนเสมือน (Virtual 
Classroom)  โดยปจจุบันมีรายวิชาที่ไดจัดทําเปน Virtual Classroom ทั้งเต็มรูปแบบและไมเต็มรูปแบบแลวประมาณ 
60% ของรายวิชาที่เปดสอน (เฉพาะระดับปริญญาตรี)  โดยคณะฯ ไดมีการใหทุนสนับสนุนการจัดทํา Virtual 
Classroom(วศ.6.6-2)  และมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญในหลายลักษณะ เชน การเรียนวิชา
โครงงานนักศึกษา เปนตน  ทั้งนี้ในการประเมินการสอนมีการกําหนดใหมีการประเมินเกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองและเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-10 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 4.00 4.10 4.11 4.33 1.00-
2.49 

2.50-
3.49 

> 3.50 3  1 1  5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เพื่อเปนขอมูลสะทอนประสิทธิภาพการสอนในดานตาง ๆ  4  ดาน คือ ความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความเปนครู 
และการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
สอนหลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ 80% หรือกอนการสอบปลายภาค โดยใชวิธีการประเมินผาน
เครือขายคอมพิวเตอร (วศ.6.6-3)  ทําใหสามารถทราบผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว 

ในปการศึกษา 2549 ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4 ดานขางตนของอาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตร คือ 4.33 จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกวาผลการประเมินของปการศึกษา 2548 เล็กนอย ประมาณรอยละ 5.4 สามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด   
          นอกจากการประเมินประสิทธิภาพการสอนแลว ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ความ
เหมาะสมของอุปกรณชวยสอนกับขนาดของหองเรียน ความเหมาะสมของหองเรียน เปนตน 
เอกสารอางอิง :   
       วศ. 6.6-3  :  ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-11 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.8  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด      
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 100.00 100.00 100.00 100.00 1-39 40-59 >60 3 1  1  5 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่หนวยงาน/คณะฯ/มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา
นักศึกษา  โดยมีการบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคน เพื่อเปนประวัติกิจกรรมของตัวนักศึกษา  โดยกิจกรรม
หลักที่นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวม ประกอบดวย กิจกรรมรับนอง กิจกรรมฝกงานนักศึกษา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมปจฉมิ
นิเทศ เปนตน 

โดยในปการศึกษา 2549 นักศึกษาของคณะฯ ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :  - 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-12 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา                                         
                            เต็มเวลาเทียบเทา  (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 >3,000.00 6,167.37 16,924.63 7,152.23 1-4,499 4,500-
6,999 

> 7,000 3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีระบบการบริหารหองสมุดแบบรวมศูนยโดยมีรองคณบดีฝายวิชาการของคณะตาง ๆ เขา
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการหองสมุดของมหาวิทยาลัย  ลักษณะเชนนี้ จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความ
จําเปนของแตละคณะฯ / หนวยงานในแตละป 

สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดประกอบดวยคาใชจายดานตํารา  วารสาร และฐานขอมูล  
ในระยะหลังคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายดานวารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สําหรับวารสารที่มีการใหบริการ ไดมี
การปรับเปลี่ยนใหหันมาใชบริการในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal) มากขึ้น 

ในดานของตํารา มหาวิทยาลัยฯ และ สกอ. ไดมีการบอกรับตําราอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นเชนกัน  แตก็ยังไมเปนที่นิยมมาก
นัก เนื่องจากไมสะดวกในการอาน หรือผูใชยังไมคุนชินกับการใชบริการในลักษณะนี้ 

สําหรับคาใชจายในดานคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดสรร
ใหอยางเพียงพอทั้งเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (ทั้งระบบสาย และระบบไรสาย)  โดยในปงบประมาณ 2549  คณะฯ 
และภาควิชาตาง ๆ ไดลงทุนในดานนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 6.7 ลานบาท  และมีคาใชจายในการจัดจางบุคลากรสําหรับการ
ใหบริการระบบคอมพิวเตอรอีกประมาณ 2.8 ลานบาท  เมื่อรวมคาใชจายในรูปอื่น ๆ เชน คาเสื่อมราคา คาใชจายในการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการ (หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ) แลวรวมเปน 15,795,055.74 บาท คิดเปนคาใชจายใน
ดานหองสมุดและระบบสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทากับ 7,152.23 บาท (วศ.0.0-1) ซึ่งต่ํากวาปการศึกษา 2548 แตยัง
สามารถดําเนินการไดตามเกณฑมาตรฐานและบรรลุตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-13 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.10  ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา * 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 99.00 99.40 99.12 99.34 มี
นักศึกษา
ที่ไมถกู
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ 

90-94.99 

มี
นักศึกษา
ที่ไมถกู
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ 

95-99.49 

มี
นักศึกษา
ที่ไมถกู
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ 

99.50-100 

2 1 0  3 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดดําเนินการรณรงคใหนักศึกษาประพฤติตัวอยูในวินัยในหลายรูปแบบ เชน การรณรงคการแตงกาย การทุจริต
ในการสอบ การขับรถยนตและจักรยานยนต ซึ่งไดผลดีพอสมควร 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 พบวา มีนักศึกษาที่ทําผิดถึงลงโทษทางวินัยเพียง 21 คน คิดเปนรอยละ 0.66 ทํา
ใหนักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทางวินัย คิดเปนรอยละ 99.34 ซึ่งสามารถดําเนินการใหบรรลุตามแผนที่กําหนดไวได 
เอกสารอางอิง :  - 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-14 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.11  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 5 5 5 5 1 2-3 4-5 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 

5 = อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล   
4 = นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน    
3 = ประเมินขอสอบ และ/หรือเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูและผลการวัดและ

ประเมินผล  การเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูทุกรายวิชา            
2 =  วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และปฏิบัติ

ตาม คูมือ และ/หรือแนวทางที่กําหนดทุกรายวิชา      
1 =  มีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน   
คณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนดใหทุกรายวิชาตองมีแผนการสอน (วศ.6.11-1 และ วศ.6.11-2) โดยใหภาควิชาเปน

หนวยงานกํากับการดําเนินการดังกลาว โดยในแผนการสอนดังกลาวตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชา 
วัตถุประสงคของรายวิชา และวิธีการประเมินผลดวย รายละเอียดเหลานี้เปนขอมูลที่เปดเผยใหนักศึกษาทราบ 

ในดานการสอบขอเขียน ทุกรายวิชาที่สอบมีการประเมินขอสอบ (วศ.6.11-3)โดยกลไกของภาควิชาที่รับผิดชอบ และ
อยางนอยจะตองมีการสอบกลางภาคและปลายภาค  

 นักศึกษามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลในทางออม โดยผานระบบการประเมินการสอน
ของอาจารย  
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.11-1  :  แบบฟอรมแผนการสอน 
วศ. 6.11-2  :  ตัวอยางแผนการสอน 
วศ. 6.11-3  :  แบบฟอรมการประเมินขอสอบ 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.12  รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 > 50.00 44.54 50.67 41.53 61-70 71-80 > 80 0 0 0 0 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

นับตั้งแตป พ.ศ. 2542 ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน
นักศึกษาที่ตกออกและลาออกกลางคันไดเพิ่มสูงขึ้นมาก ทําใหคณะฯ ตองมีมาตรการตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิตบัณฑิต เชน การปรับปรุงเกณฑในการจัดสรรสาขาวิชา การจัดใหมีการสอนเสริม ฯลฯ อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานั้น
สงผลตอผลิตภาพบัณฑิตในดานรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรนอยมาก 
เนื่องจากเปนการผอนกฎเกณฑเพื่อลดความเครียดในการเรียนของนักศึกษา จึงมีนักศึกษาเพียงประมาณรอยละ 50 เทานั้นที่
สามารถเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร (4ป) 

ในปการศึกษา 2548 (ซึ่งเปนตัวเลขสําหรับรายงานในปการศึกษา 2549) พบวา มีนักศึกษาเพียงรอยละ 41.53 ที่จบ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ซึ่งเปนตัวเลขที่ตํ่ากวาหลายๆ ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษารุนดังกลาว (เขา
ศึกษาในป 2545) มีจํานวนเพิ่มมากกวาปที่ผานมารอยละ 20 ทําใหคุณภาพของนักศึกษาโดยเฉลี่ยตํ่าลง จากการวิเคราะหขอมูล
พบวา นักศึกษารุนดังกลาวตกออกทั้งหมดประมาณรอยละ 25.4 สูงกวารุนป 2544 ประมาณรอยละ 6 นอกจากนี้ยังพบวา 
นักศึกษารุนนี้ตกออกและลาออกในภาคการศึกษาแรกรอยละ 18.32 สูงกวาปที่ผานมารอยละ 10 
เอกสารอางอิง :  - 



 

         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
5/6-16 

 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

-  คณะวิศวกรรมศาสตรยังไมเปนตัวเลือกตน ๆ ของการเขาศึกษาของนักศึกษา (ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี 
หรือระดับบัณฑิตศึกษา) 

-  เงินเดือนอาจารยนอยไมสามารถดึงดูดคนที่จบปริญญาเอกมาเปนอาจารยได 
-  ยังไมมีตําแหนงศาสตราจารย ในคณะฯ 
-  อาจารยที่สนใจการสอนอยางเดียวจะขอตําแหนงทางวิชาการไดยากขึ้น 
-  ยังไมมีการประชาสัมพันธ และกํากับติดตามจรรยาบรรณและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยางเปนระบบและ

ทั่วถึง 
-  ขาดระบบการพัฒนาอาจารยในดานเทคนิคการสอนอยางตอเนื่อง 
-   ผลงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูยังมีนอย 
 

2. จุดแข็ง 
-  ทุกหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
-  ทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร 
-  เปนสถาบันการศึกษาแหงแรก ๆ ในภาคใตที่เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
-  มีงานวิจัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของทองถิ่น และนโยบายของประเทศ คือ การวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเซล และการ

วิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา 
-  มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการศึกษาตอของคณาจารย 
-  มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและคณะเรียกวาโครงการเพิ่ม Ph.D.      

เปน 50% 
-  อาจารยรุนใหมสวนใหญ มีงานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย 
-  คณะมีระบบที่สงเสริมและสนับสนุนที่เขมแข็งที่จะชวยใหอาจารยทําวิจัย และตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

รวมทั้งการผลิตผลงานทางวิชาการอื่นๆ 
-  มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรเปนแนวทางในการดําเนินงานดานวิชาชีพ 
-  อาจารยมีความรูความสามารถทางวิชาการ และไดรับการพัฒนาในดานที่รับผิดชอบมาเปนอยางดี 
-  อาจารยมีความตั้งใจ และทุมเทในการถายทอดความรู 
-  อาจารยเขาใจและยอมรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา จนอาจถือวา ไดกลายเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองคกร 
 

3. โอกาส 
-   เปนทางเลือกทางการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรของประชาชนในทองถิ่นภาคใต 
-  มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมศาสตรมากขึ้น เปนการ

เปดโอกาสใหอาจารยที่มีภาระครอบครัวสามารถศึกษาตอในประเทศได 
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-  การเพิ่มเงินตอบแทนอีกหนึ่งเทาของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเปนแรงจูงใจใหอาจารยมาขอตําแหนงทาง
วิชาการเร็วขึ้น 

-    มีแหลงเรียนรู และมีบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถเปนวิทยากร
พัฒนาอาจารยภายในคณะฯ ได 

-  ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูก และ
ทําใหองคกรมีขอมูลสนับสนุนการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่จาํเปน และตรงกับความตองการ 

-  มีการบันทึกประวัติกิจกรรมใหนักศึกษา  เพื่อเปนใบรับรองสําหรับการไปสมัคร/แสดงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่อาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาไปแลว 

 
4. อุปสรรค 

-  โครงสรางหลักสูตรมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากถูกจํากัดโดยเกณฑของ สกอ. และสภาวิศวกร ทําใหขาดความ
ยืดหยุนในการจัดทําหลักสูตร 

-  สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหนักศึกษาเลือกไปศึกษาสถาบันในภูมิภาคอื่นมากขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในภาคอื่น ๆ ของประเทศ 

-  สถานการณของ 3 จังหวัดภาคใตสงผลตอการรับอาจารย ทําใหคนจากภาคอื่นไมกลามาทํางานที่มหาวิทยาลัย 
-  การกํากับดูแล และการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณเปนเรื่องยากและละเอียดออน 
-  อาจารยสวนใหญมีภาระงานในดานตาง ๆ มาก ทําใหการจัดกิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนทําไดยาก 

หรือตองจัดรวมกับคณะอื่น ๆ 
 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
5.1  จัดใหมีระบบดูแลนักศึกษาที่เรียนออน 
5.2   ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เชน กําหนดเกณฑคะแนนขั้นต่ําของ

รายวิชาที่มีความสําคัญตอการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
6.  แนวปฏิบัติท่ีดี 

- ไมมี - 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
                            ตอเนื่อง (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

10.00  = 5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 

ระดับคุณภาพ 
5 =  มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
4 =  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ

แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจาก
ทุกภาคี  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

3 =  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป        

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

1 =  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค เปนลายลักษณอักษร(วศ.5.3-2) มีคูมือการประเมินคุณภาพ (วศ.7.1-1)  
โดยใช 9 มาตรฐาน 70 ตัวบงช้ี  ซึ่งครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบงช้ีตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนระบบ
ประกันคุณภาพ โดยมีกลไกดําเนินการ คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการประดันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเปนประธาน(วศ.7.1-2) ทําหนาที่กําหนดตามนโยบายคุณภาพ รวมทั้งการ
ติดตามผลการดําเนินงานและเพื่อใหการดําเนินการตอบสนองนโยบายและเปาหมาย คณะฯไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพมาทําหนาที่ดังกลาวโดยมีรองคณบดีที่รับผิดชอบดานประกันคุณภาพ  คือ รองคณบดีฝายบริการวิชาการและ
การจัดการระบบคุณภาพเปนประธาน และมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานหรือผูที่หัวหนาภาควิชา/หนวยงานมอบหมายเปน
กรรมการ(วศ.7.1-3) มีการแตงตั้งคณะทํางานดานตางๆเพื่อกําหนดวางระบบและดูแลมาตรฐานองคประกอบที่เกี่ยวของ จํานวน 
5 คณะ (วศ.7.1-4)  สวนในระดับภาควิชา/หนวยงาน จะมีคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/หนวยงาน โดยมี
หัวหนาภาควิชา/หนวยงาน  จะมีคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/หนวยงาน โดยมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน
เปนประธาน (วศ.7.1-5)  ในการดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ จะมีสํานักงานพัฒนาคุณภาพเปนหนวยงานรับผิดชอบ
และสนับสนุนการดําเนินการทั้งหมด 
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การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
คณะฯมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

1.  การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ 

2.  การตรวจติดตามคุณภาพ 

-  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 

-  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

-  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ในระดับภาควิชาฯ โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
ภาควิชา/หนวยงาน (วศ.7.1-6) 

-  การรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพทุก 6 เดอืน 

3.  การประเมินคุณภาพภายใน 
-  การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน เปนผูทําการประเมินผล

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

-  การประเมินและติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน 
โดยคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯที่คณะแตงตั้งขึ้น(วศ.7.1-6) โดยจะมีการ
ประเมินปละ 2 ครั้ง ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาไมเกิน 1 เดือน  ผลการประเมินและติดตามผลจะมีการนํามาเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและปรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ 

 -  การประเมินคุณภาพภายในคณะฯโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง(วศ.7.1-7)  ทั้งนี้คณะฯ 
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบดวยกรรมการที่มา
จากภายนอกคณะฯทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ทั้งนี้จะตองมีกรรมการอยางนอย  1 
คน เปนกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการประเมินแตละครั้งจะมีการประเมินครอบคลุมระดับภาควิชาและหนวยงาน  
ผลการประเมินจะมีการแจงขอมูลยอนกลับใหคณะฯเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป   

4.  การประเมินคุณภาพภายนอก 
จะมีการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) ทุก 5 ป  ลาสุด สมศ. 

ไดมาทําการประเมินเมื่อปการศึกษา 2548 ผลการประเมินอยางไมเปนทางการอยูในระดับดีเยี่ยม (วศ.7.1-8) 
5.  การพัฒนาคุณภาพ 

ผลจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ใหมีการนําไปวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดทํากลยุทธและ
แผนพัฒนา และมอบหมายใหรองคณบดีที่รับผิดชอบในภารกิจนั้นไปดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
คณะฯไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ดังนี้ 

1.  กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รับผิดชอบ และทําหนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ 
โดยใหถือวาการประกันคุณภาพของคณะฯ คือ การบริหารคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

2.  การมีหนวยงานรองรับงานดานประกันและพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน คือ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
3.  การวางระบบการบริหารขอมูลเพื่อการตดัสินใจทางการบริหาร 
4.  การปรับระบบประกันคุณภาพและกิจกรรมตางๆที่เช่ือมโยงและเกี่ยวของใหเปนระบบเดียวกัน ประกอบดวย 

การควบคุมภายใน ดัชนีช้ีวัดหลักตามแผนกลยุทธ การจัดการความรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน เชน กิจกรรม  5 ส และ
โครงการพัฒนางาน เปนตน 

 
การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไข 

คณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําเปนกลยุทธในการปรับปรุงเปนประจําทุกป 
ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนดได 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 5.3-2  :  แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ป 

พ.ศ. 2545-2549 (ฉบับปรับปรุงใหม) 
วศ. 7.1-1  :  คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วศ. 7.1-2  :  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงตั้งคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการประจํา

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

วศ. 7.1-3  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 111/2548  และ 038/254 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร   

วศ. 7.1-4  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 110/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพดานตางๆ 
วศ. 7.1-5  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 112/2548, 127/2548 และ 147/2548 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการคณะ/ ฝาย 
วศ. 7.1-6  :  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 069/2548  และ 055/2549  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการ

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 
  วศ. 7.1-7  :  คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่  0126/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548 
  วศ. 7.1-8  :  (ราง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย สมศ. 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

10.00 = 5 5 5 5 1-2 3 > 4 3 1 1 5 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน
แหลงอางอิงของกลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานอื่น ๆ 

4 =  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
1 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงานอยางตอเนื่อง  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับกลุมสาขาวิชาเปนการดําเนินการโดยภาควิชาฯที่ดูแล

สาขาวิชานั้นๆ โดยใชมาตรฐานและตัวบงช้ีที่มีการดําเนินการในระดับภาควิชาฯ มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ทุกป  โดยคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในภาควิชา/หนวยงาน  มีการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาฯ 3 
รูปแบบ คือ  

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

ปรับปรุงและพัฒนานั้น สวนใหญจะเปนการปรับปรุงตามภารกิจหลักของภาควิชาฯมากกวาตามมาตรฐานคุณภาพ 
จากการดําเนินการประกันคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน พบวามีนวัตกรรมระบบและแบบอยางที่ดีในการนําไป

เปนแบบอยางของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในลักษณะเชิงแนวปฏิบัติ และเชิงระบบ ประกอบดวย 
1.  การใหรางวัลผูสอนดีเดน 
2.  การประเมินการสอนของอาจารยโดยภาควิชา 
3.  การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.  Virtual Classroom 
ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

เอกสารอางอิง :  - 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.3  ประสิทธิผลการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น* 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - - - - - - - - - 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

-  ไมมีการดําเนินการ 
เอกสารอางอิง :  - 

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  การดําเนินการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไมตอเนื่อง 
-  บุคลากรสวนหนึ่งยังเขาใจระบบประกันคุณภาพอยางแทจริงนอย ทําใหไมเห็นความสําคัญวาจะมีผลตอคุณภาพการ

ทํางานอยางไร 
-  คณะมีการดําเนินการตามภารกิจหลายเรื่องที่มีความซ้ําซอน  ที่มีการดําเนินการคนละชวงเวลา  เชน การประกันคุณภาพ  

การควบคุมภายใน  การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เปนตน ทาํใหตองใชเวลาและทรัพยากรโดยใชเหตุ 
-  ยังไมไดมีการดําเนินการถึงกลุมสาขาวิชา 
-  การดําเนินการประกันคุณภาพในระดับภาควิชาฯยังไมตอเนื่อง 
-  การขาดความเขาใจในแนวคิด แนวทางการประกันคุณภาพ  
 

2.  จุดแข็ง 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร   มีบุคลากรหลายคนที่มีความรูในระบบคุณภาพและเขาใจระบบประกันคุณภาพเปนอยางดี 
-  คณะฯ มีบุคลากรรุนใหมๆ ที่มีความเขาใจถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
-  มีระบบ/ แบบอยางที่ดีทั้งในระดบัภาควิชา และระดับคณะฯ 
 

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

การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน และให
ความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

 
4.  อุปสรรค 

-  การขยายตัวดานการศึกษา ทําใหมีสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะจาก
ตางประเทศจะมีความพรอมคอนขางมาก   ทั้งทางดานกายภาพและระบบการจัดการ ทําใหสถาบันการศึกษาตองมีการปรับตัว
ใหทันและตอเนื่อง 

 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

1.  จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานการประกันคุณภาพ พบวาการดําเนินงานมีรายการความเสี่ยงที่ตองมีการจัดวาง
กลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุงทั้งหมด  4  รายการ คือ 

-  การสรางความเขาใจและการใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ  โดยการประชุมและทําความเขาใจใน
ระดับภาควิชาและหนวยงาน และปรับปรุงระบบการสื่อสารและใหขอมูลโดยใช  web site 

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

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

-  การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการดําเนินงานของคณะในสวนที่เหลือทั้งหมด 
-  การปรับปรุงระบบการประเมินตนเองและการรายงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  มีการประกวดนวัตกรรมคุณภาพในระดับคณะฯ 
 
6. แนวปฏิบัติท่ีดี 

- ไมมี - 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 
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         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/8-2 

 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.2    จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและ   
                              ชุมชนภาคใต 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  > 20.00 74 116 82 1 2-3 > 4 3  1 1  5 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดรวมมือกับหนวยงาน/สังคม และชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต ในลักษณะของการใหบริการ
วิชาการ เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคมในลักษณะการฝกอบรม การใหคําปรึกษา แนะนําแกธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชนและ
บุคลากรในภาคใต การศึกษาวิเคราะหเพื่อเสริมสรางและพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร เชน ดาน
วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดลอม เคมี เหมืองแรและวัสดุ และพลังงาน เปนตน  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 มีจํานวนโครงการท่ีคณะฯ มีสวนในการพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต จํานวน 
82 โครงการ (วศ.0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2548 พอสมควร แตผลการดําเนินงานยังสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวมาก 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :   รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
 
 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/8-3 

 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา                           
                            ระดับอุดมศึกษา (ระดับ)                        
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 5 - - 5 1-2 3-4 5 3 1 0 5 
ระดับคุณภาพ     

5 = สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะท่ีเลือก และเผยแพรใหประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผานกระบวนการ 
หรือกลไกท่ีสวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางมีรูปธรรม   

4 = 1) สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชน รวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนาหรือระบบในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน   

      2) สถาบันอุดมศึกษาและคณะการทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเลือกใหเปนไปตามระบบท่ีวางไว
และเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยางสมํ่าเสมอ(รายเดือน/รายไตรมาส)  

3 = สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บ
ขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเลือกมาดําเนินการใน
ข้ันตอนท่ี2    

2 = สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/
ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดย
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพฒันาบริการสาธารณะท่ีเลือกดําเนินการ ควรเปนประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงาน หรือเรื่องท่ีมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงและตองไดรับการ
ยอมรับหรือมีฉันทามติ      

1 = 1)ใหสถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ีเกี่ยวของและมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม 

      2)สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูท่ีเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน  

      3)สถาบันอุดมศึกษาแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ (ผูแทนองคกรภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกันผลักดัน
กระบวนการพัฒนาระบบราชการ หรือผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ  
  



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/8-4 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ ดังนี้ 

1. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะฯ ใหกับสาธารณชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวา 7 
ชองทาง เชน แผนพับแนะนํา (วศ.8.3-1) จดหมายขาววิศวกรรมศาสตร (วศ.8.3-2)  Website (วศ.8.3-3) รายงานประจําป          
(วศ.6.3-2) รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ (วศ.8.3-4) การจัดประชุมทางวิชาการ (วศ.8.3-5) การจัดนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ 
(วศ.8.3-6) เปนตน 

2. คณะฯ มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวา 4 ชองทาง เชน การจัดตูรับฟงความ
คิดเห็น  การสงแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อ (วศ.8.3-7)  การรับฟงความคิดเห็นทาง Webboard (วศ.8.3-8) เปนตน 

3. ในกรณีท่ีมีความคิดเห็นจากผูใชบริการ/ประชาชน คณะฯ จะมอบหมายใหรองคณบดีฯ ท่ีรับผิดชอบไปพิจารณา
ดําเนินการตามเหมาะสม 

4. คณะฯ มีบุคลากรจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย/คณะฯ ท่ีเปนทางการ จะอยูในรูปแบบของการเปน
คณะกรรมการ เชน  คณะกรรมการอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงาน (วศ.8.3-9) 

ในกรณีท่ีไมเปนทางการ จะเปนท่ีปรึกษาหารือ/ขอความคิดเห็นเฉพาะเรื่อง/เฉพาะครั้ง จากองคกรท่ีเกี่ยวของ เชน สภา
อุตสาหกรรมหอการคา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล 

5. ภาคประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานของคณะฯ โดยใชกลไกตามขอ 1 และ 4 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 6.3-2 : รายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2547 - 2548 
วศ. 8.3-1 : แผนพับประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 8.3-2 : จดหมายขาว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวงปการศึกษา.2549 
วศ. 8.3-3 : http://www.eng.psu.ac.th 
วศ. 8.3-4 : รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 8.3-5 : ICEE-2007 & PEC-5 PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment & The 5th PSU 

Engineering Conference May 10-11, 2007 Phuket, THAILAND 
วศ. 8.3-6 : หนังสือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรมการประกวดและแขงขันของคณะวิศวกรรมศาสตร ใน

งาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2549 
วศ. 8.3-7 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
วศ. 8.3-8 : http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=291&task=listcat& 
  catid=1 
วศ. 8.3-9 : คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eng.psu.ac.th
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=291&task=listcat&


 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/8-5 

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชุนภาคใต* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

 - ระบบและกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนยังไมชัดเจนทาท่ีควร 
2.  จุดแข็ง 

 -  คณะฯ มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับภาคประชาชนคอนขางมาก 
3.  โอกาส 

 - 
4.  อุปสรรค 

 - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

-  ทบทวนและกําหนดระบบและกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนใหชัดเจนมากข้ึน 
 
6. แนวปฏิบัติที่ด ี

-   
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         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-1 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.1 รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 2.23 2.71 3.31 - - - -  -  - - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดเปดสอนรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 17 รายวิชา จากจาํนวนรายวิชาท้ังหมด 231 
รายวิชา คิดเปนรอยละ 7.36 (วศ.0.0-1) 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
 
 
 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.2 จํานวน Joint-degree Programs 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - - - 1 - - - -  - -  - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ มี Joint-degree Program ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเคมี ในระดับปริญญาตรีกับ 
University of Regina (วศ.0.0-1) 
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549  



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-2 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.3 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 100 78 89 - - - - -   - - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 มีชาวตางประเทศมาเยือนคณะฯ จํานวน 89 คน (วศ.0.0-1) เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 คิดเปนรอย
ละ 14.10 สวนใหญมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเซอรเบีย มาเลเซีย ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงคหลกัเพื่อการประชุมทางวชิาการ ปรกึษาหารือความรวมมือ และศึกษาดูงาน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
 
 
 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.4 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน ทําวิจัย หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 22 24 26 - - - -  -  - - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 มีนักศึกษาชาวตางประเทศมาฝกงานท่ีคณะฯ จํานวน 26 คน (วศ. 0.0-1) เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 
2548 จํานวน 2 คน รอยละ 57.69 เปนนักศึกษาจากสาธารณรัฐเซอรเบีย และรอยละ 38.46 เปนนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-3 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.5 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 1 0 4 - - - - -  -  - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 มี Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศจํานวน 4 คน (วศ.0.0-1) ซึ่งเดิมในปการศึกษา 2548 ไมมีเลย  
ซึ่งเปน Co-advisors จากประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 3 คน ออสเตรเลีย จํานวน 1 คน  
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549  
 
 
 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.6 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ (คน/จํานวนคร้ัง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - 86 51 68 - - - - -  -  - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 มีบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ไปตางประเทศจํานวน 68 คน (วศ.0.0-1) แบงเปนบุคลากร 51
คน นักศึกษา 17 คน ในสวนของบุคลากรจะเปนการไปประชุมเสนอผลงานในประเทศตางๆ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน  
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส  สิงคโปร  มาเลเซีย  เกาหลี  และญ่ีปุน  สําหรับนักศึกษาจะเปนการไปฝกงานตามโครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญเปนการไปฝกงานท่ีประเทศสาธารณรัฐเซอรเบีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสเปน 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-4 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.7 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - - - - - -  - -  - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ยังไมมีบุคลากรของคณะฯ ท่ีเปน Advisors และ Co-advisor กับสถาบันในตางประเทศ 
เอกสารอางอิง :  - 

 
 
 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.8 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint Research) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 1 - 5 - - - - -  -  - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ มีโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ จํานวน 5 โครงการ (วศ.0.0-1) จากเดิมในป
การศึกษา 2548 ท่ีไมมีเลย 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
 
 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-5 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10.00 > 5.00 - 11 12 1-2 3-4 >5 3 1   1 5 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับตางประเทศ จํานวน 12 โครงการ (วศ.0.0-1) เพิ่มข้ึนจากป
การศึกษา 2548 จํานวน 1 โครงการ โดยลักษณะความรวมมือจะเปนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา จัดการหลักสูตรรวม 
และความรวมมือทางวิชาการ ดังนี ้

1.  ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และจัดการหลักสูตรรวม กับ jiangxi University of Science 
and Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.  ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และจัดการหลักสูตรรวม กับ Anhui University of 
Technology &  Sceince จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.  ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาและจัดการหลักสูตรรวม กับ Guangdong University of 
Technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.  ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษากับ South China Agriculture University จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5.  ความรวมมือทางวิชาการกับ National Chi Nan University จากประเทศไตหวัน 
6.  ความรวมมือทางวิชาการกับ National Dong Hwa University จากประเทศไตหวัน 
7.  ความรวมมือทางวิชาการกับ Tajen Institute of  Technology จากประเทศไตหวัน 
8.  ความรวมมือทางวิชาการกับ China Nan University of  Pharmacy and  Science จากประทศไตหวัน 
9.  ความรวมมือทางดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการจัดประชุมวิชาการ กับ University of Novi Sad 

จากประเทศสาธารณรัฐเซอรเบีย 
10. ความรวมมือทางดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Murcia จากประเทศสเปน 
11. ความรวมมือดานการจัดหลักสูตรรวม University of Regina จากประเทศแคนาดา 
12. ความรวมมือดานการจัดหลักสูตรรวม Florida International University จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-6 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.10 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร                                            
                             (ดานภาษาตางประเทศ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - 5 โครงการ 
ผูเขารวม
456 คน 

3 โครงการ 
ผูเขารวม
222 คน 

6 โครงการ 
ผูเขารวม 

91 คน 

- - - - -  -  - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา จํานวน 6 โครงการ (วศ.0.0-1) มี
นักศึกษาเขารวมท้ังหมด 91 คน ท้ังหมดเปนโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1  :  รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
 
 
 

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.11 จํานวน Joint Publication 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - - - - - -  -  - - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไมมี Joint Publication 
เอกสารอางอิง :  - 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-7 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.12 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา   
 น้ําหนัก 

แผน 
2549 2547 2548 2549 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - - - - - - - -  -  - - 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไมมีนักศึกษาท่ีไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 
เอกสารอางอิง :  - 



 

         “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2549 
5/9-8 

 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

-  ความรวมมือในลักษณะท่ีเปน advisor และ co-advisor และการมีนักศึกษาไปทําวิทยานิพนธยังมีนอย 
 

2.  จุดแข็ง 
-  คณะฯ มีฐานดานวิเทศสัมพันธท่ีเข็มแข็งเพราะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับมหาวิทยาลัยหลายแหงอยูแลว รวมท้ัง

มีอาจารยรุนใหมท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศมีศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดความรวมมือ 
- บุคลากรสายสนับสนุนมีประสบการณเปนอยางดี 
 

3.  โอกาส 
-  สถาบันการศึกษาในอเมริกา ยุโรป และจีนมีความสนใจท่ีจะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธท่ีชัดเจน 
 
4.  อุปสรรค 

-  ขอจํากัดดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา และคณาจารย 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

-  ขยายจํานวนนักศึกษาฝกงานในตางประเทศ 
-  พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
-  สงเสริมและสนับสนุนการเปดสอนรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 
 

6.  แนวปฏิบัติที่ด ี
 - ไมมี - 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

4. ควรสนับสนุนใหบทความวิทยานิพนธปริญญาโท
ไดรับการตีพิมพทุกเรื่องตามเปาหมาย 100% 

1. ทุกหลักสูตรไดกําหนดใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาเปนเง่ือนไขสําหรับการจบการศึกษาของนักศึกษา 

2. คณะฯ  มีกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสการ
เผยแพรผลงานของนักศึกษาในหลายแนวทาง ไดแก  
- สนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

- การสรางเวทีวิชาการใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรเปน
ประจําทุกป 

- คณะฯ มีรางวัลใหกับนักศึกษาท่ีมีผลงานตีพิมพตาม
ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงาน
ทางวิชาการของคณะฯ 

5. ควรสรางกลไกใหเกิดการกระจายใหคณาจารยทํา
วิจัยใหมากข้ึน 

1. กอต้ังสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัย เพื่อรองรับงานวิจัย
ท่ีมีทิศทางและมีผลลัพธขอตกลงท่ีชัดเจน โดยเช่ือมโยงกับ
บัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และบุคลากรของสถานวิจัย 
หนวยวิจัย  และ ทีมวิ จัยสูความ เปน เลิศและให ดํารง
สถานภาพอยูอยางยั่งยืน 

3. สรางเครือขายและพัฒนาโจทยวิจัยจากอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

4. คณะฯ ไดจัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยท่ี
หลากหลาย ไดแก ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนท่ัวไป ทุนพัฒนา
ทีมวิจัย  ทุนโครงการวิจัยสถาบัน  ทุนความรวมมือกับ
ตางประเทศ สถานวิจัย ทุนสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ
และสื่อการสอน โครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตร
และภาคอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชน 

4. สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสาขาวิชา คณะตาง ๆ และ
สถาบันอื่นในการทําวิจัย 

5. สรางความรวมมือดานวิจัยกับสถาบันตางๆ ท้ังภายในและ
ตางประเทศ  เพื่อขอรับทุนการวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

6. กําหนดเปาหมายและกลยุทธตอสัดสวนของ
นักศึกษาตออาจารย (15:1) 

- อยูระหวางดําเนินการ 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

7. ควรพฒันาหลักสูตรนานาชาติ � เปดสอนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มข้ึน ในหลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ปการศึกษา 2551 

- หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหา บัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2552 

- หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหา บัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2552 

- หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหา บัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2552 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2552 

- หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหา บัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ปการศึกษา 2553 

การประเมินคุณภาพตนเอง  
ดานคุณภาพบัณฑิต 
1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิต 

 
1. สงเสริมและสงนักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศ 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 

2. การแกปญหานักศึกษามีผลการเรียนออน - การขอความรวมมืออาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลผลการเรียน 
- การปรับวิธีการสอบโดยใหมีการทดสอบยอยเพิ่มข้ึน 

3. การคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

- การรับนักศึกษาตามโครงการมงคลสุข และโควตาพิเศษ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ปละ 250 คน 

4. การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาในการสอบ
ของสภาวิศวกร 

1. การวางแผนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดต่ืนตัวและมี
ความพรอมในการสอบ 

2. ประสานงาน และรวมมือกับสภาวิศวกรในการทดสอบ 
Pretest บางสาขา 
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ดานการบริการวิชาการ 
1. การใหบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะการ

ถายทอดเทคโนโลยียังมีนอย 

 
1. การจัดต้ังผูรับผิดชอบในหนวยวิจัย เพื่อรับผิดชอบในการ

นํางานวิจัยออกไปถายทอด 
2. ดําเนินการใหบริการวิชาการในดานการพัฒนาเทคโนโลยี

ผานทางโครงการ ITAP 
3. รวมมือกับ ITAP-GTZ ในการถายทอดเทคโนโลยีปาลม

น้ํามันและผลิตภัณฑยาง 
ดานระบบการประกันคุณภาพ 
1. การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของคณะฯ ยัง

ลาชา ผิดพลาดและซ้ําซอน 

 
1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการรวบรวมและสงขอมูล

ในคณะฯ 
2. กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล

ระดับคณะฯ อยูท่ีสํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
3. นําระบบ IT มาใชในการรวมรวมขอมูล 
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1  !������"��#������$%&��'����(���  

(*%	�	���	+��$'�+�)

23 25 28

2  !���
��	+�1�'2����3�	���$%&��'� 23 25 28

2.1  !���
��	+�1�'2����3�	���$%&��'�	����

%	�55�	�

11 11 11

 2.2  !���
��	+�1�'2����3�	���$%&��'�	����

%	�55*�

10 11 13

2.3  !���
��	+�1�'2����3�	���$%&��'�	����

%	�55$'�

2 3 4

2.4  !���2����3�	���8�9��	:���$��;< ��'. 23 25 28

3  !���' 	+<%	� ! 168.00 166.00 169.00

3.1 ' 	+<#9	��	 135.00 131.50 126.00

3.2 ' 	+<������ 25.00 27.00 37.00

3.3 ' 	+<��55 9� (��@�
�" 9 $�1'�#A@�8%) 8.00 7.50 6.00

4 ��B��	�A�C#'�' 	+<%	� ! 168.00 166.00 169.00

4.1 %	�55$'�2	1'$��+�$�" 76.00 82.50 80.00

4.2 %	�55*�2	1'$��+�$�" 75.00 70.00 77.00

4.3 %	�55�	�2	1'$��+�$�" 17.00 13.50 12.00

5 �!
2�"�������	#'�' 	+<%	� ! 168.00 166.00 169.00

5.1 ���	 	+< - - -

5.2 	'����	 	+< 19.00 23.00 27.00

5.3 �39�"�+���	 	+< 59.00 60.00 64.00

5.4 ' 	+< 90.00 83.00 78.00

6  !�������A�C��@�2�� 3,000 3,508 3,199

6.1 	����%	�55�	�* 2,587 2,951 2,599

      6.1.1 ��%��� 2,587 2,951 2,452

      6.1.2 ����$�C - - 147

* ���	���#���������'�G (�#.�3$�H�) *�+ %I 2549 	����.�#.�3$�H�  !��� 67 ��

6.2 	����%	�55*� 409 551 590

      6.2.1 ��%��� 205 244 248

      6.2.2 ����$�C (	��2����3�	 MIT) 204 307 342
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2547 2548 2549

�� �� ��
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�(���%)�*� (��-./���0	)��1��2)

6.3 	����%	�55$'� 4 6 10

     6.3.1 ��%��� 4 6 10

     6.3.2 ����$�C - - -

7 ���;������!$	H �	�A�C��@�2�� 410 539 599

7.1 	����%	�55�	�* 361 435 457

      7.1.1 ��%��� 361 435 457

      7.1.2 ����$�C

* 	��2����3�	������'�G (�#.�3$�H�) %I 2548  !��� 34 ��

7.2 	����%	�55*�** 49 104 141

     7.2.1 ��%��� 40 34 44

     7.2.2 ����$�C 9 70 97

** 	��2����3�	�	 ���	$��*�*�+��	��$�� ($%M�2����3�	��$�C) %I 2547 �!$	H  9 �� %I 2548 �!$	H  70 �� %I 2549 �!$	H  69 ��

7.3 	����%	�55$'� 0 0 1

     7.3.1 ��%��� - - 1

     7.3.2 ����$�C - - -

8  !������;��	����%	�55�	����8�9���!
���	%	�

 �'�'���'��	� �+�� 1 %I

8.1  !������;������'�
���'�(� (%	�55�	�) 

(8�"	���A�C�"')

253 276 301

8.2  !������;��	����%	�55�	����8�9���!
���	

%	��'�'���'��	� �+�� 1 %I (8�"	���A�C�"')

222 235 260

9  !������;��	����%	�55�	����8�9�!���	��#���

�!$	H �	�A�C

9.1  !������;��	����%	�55�	����8�9���!�	�

�#����!$	H �	�A�C

96 207 235

* %I 2547 �2���+��+8�"���	%	�$���
���!2����2��#9'��@ 
�"���	%	�$���$���+�����	�!8%%	�+���<��9

9.2  !������;������!��
�9�	����# 222 231 258

10  !������;�����8�9$���$�1'�$	����9�$%M�8%��$��;< 

��.

10.1  !������;�����8�9	��$���$�1'�$	����9�$%M�8%��

$��;< ��.

184 209 242

10.2  !������;������	'�
��N'	<�	���$���$�1'� 187 211 246

*

__________________________________________
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"���������	
������������	������������	�������"    

2547 2548 2549

�� �� ��
	
���

���������� (���������	��� ��!)

11  !�������"�# $	%&��#'()�*��� ��	�"�# ���+�,	��

�	-	���)��'	�����'�'*&����,�����	 ������ 

���.		�  	�'.		� $	%&	����������	$	%&�,�

&%�����)���'�/,&������������0����	������� $	%&

�����

31 20 43

12  !������'����.(
��������	/&�����"�#���

+�,	��	������	�������$	%&	���������

9 8 22

13  !������'����.(��7�$�� 39 39 49

13.1 ���'����.(	����-	�99:� 39 39 48

13.2 ���'����.(	����-	�99)&� - - 1

14  !��� ����'����.(���������()�'
�	* 52 29 83

14.1 ����� ����'����.(	���� -	�99:����

������()�'
�	*

52 29 81

14.2 ����� ����'����.(	����-	�99)&����

������()�'
�	*

* * 2

* '��+�*�����0�� �

15  !������� �'  
�����	,��		�(���������()�'
�	* 


��/$	%&�!+-��,-	�:'��(

15.1  !������� �' 
�����	,��		�(���������( 

)�'
�	* 
��/$	%&�!+-��,-	�:'��(/&�& 	'(

-	� !
������� �'

123.52 168.25 240.26

        15.1.1  !������� �'���������(���	�		������� 0.85 2.80 3.95

        15.1.2  !������� �'���������(���	�		����

�����

3.60 11.80 6.90

15.2  !������� �' 
�����	,��		�(���������( 

)�'
�	* 
��/$	%&�!+-��,-	�:'��(/&������	�'

��������

- - -

        15.2.1  !������� �'���������(���	�		������� - - -

        15.2.2  !������� �'���������(���	�		����

�����

- - -

__________________________________________
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"���������	
������������	������������	�������"    

2547 2548 2549

�� �� ��
	
���

�(���%)�*� (��-./���0	)��1��2)

16  !���$��������������� �+ 
�����	9��		�<

�+���(���

11,414,124.06 10,708,398.84 12,397,374.35

16.1  !���$��������������� �+ 
�����	9��		�<

�+���(���#'�' 	+<%	� !
������� �+

11,414,124.06 10,708,398.84 12,086,728.72

16.2  !���$��������������� �+ 
�����	9��		�<

�+���(���#'������	�+��������

- - 310,645.63

17 $��������������� �+ 
�����	9��		�< ��+�'�

�(���

41,920,185.08 39,914,974.09 29,323,477.34

17.1  !���$��������������� �+ 
�����	9��		�<

�+�'��(���#'�' 	+<%	� !
������� �+

41,920,185.08 39,914,974.09 29,323,477.34

17.2  !���$��������������� �+ 
�����	9��		�<

�+�'��(���#'������	�+��������

- - -

18  !����39���	������!�� �+ 2	1'���	9��		�< 109 118 127

18.1  !���' 	+<%	� !
������� �+���	������!�� �+


�����	9��		�<

109 118 114

18.2  !��������	�+�����������	������!�� �+
��

���	9��		�<

- - 13

19  !����39���8�9	������!�� �+ 2	1'���	9��		�< �

�+���(���

61 61 127

19.1  !���' 	+<%	� !
������� �+���	������!�� �+


�����	9��		�<�+���(���

61 61 114

19.2  !��������	�+�����������	������!�� �+
��

���	9��		�<�+���(���

- - 13

20  !����39���8�9	������!�� �+ 2	1'���	9��		�< �

�+�'��(���

48 57 44

20.1  !���' 	+<%	� !
������� �+���	������!�� �+


�����	9��		�< ��+�'��(���

48 57 44

20.2  !��������	�+�����������	������!�� �+
��

���	9��		�< ��+�'��(���

- - -

__________________________________________
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"���������	
������������	������������	�������"    

2547 2548 2549

�� �� ��
	
���

���������� (���������	��� ��!)

21 !"����������!�#���$�%	���	&%�&�� (citation) �� 

refereed journal 6	7&��8�9%&�:�	�������6	7&

	���������

31 45 43

21.1 !"����������!�#���$�%	���	&%�&��9&�

&!	#?@	�!"
�������!�#��A�6��

31 45 43

21.2 !"����������!�#���$�%	���	&%�&��9&�

�����	�#����������A�6��

- - -

22 !"���������!�#
�����	%��		�?��� $�%	�� 

�	!���C��#��	��#?�����@DEE  (���F����	/

&�����F����	/��9���F�H) ��	&� 5 @I����J�� (��A���)

2 2 5

* $�J���	����9���F�H

23 !"�����!�		�/L�	��	�	��	����	
�����������

�&���&�����%&��	9&������ ����� @	�C�����

 
�������

2,387 2,031 2,014

24 !"���&!	#?���C@Q����@	R�S C@Q��		��	

���#����F?�#�&��T��� C@Q��		��	����	


���		��	��������	������� 6	7&	���������

25 34 79

25 �J��%!J# 
���:��J9&��T������	�	��	����	


��������C�7�&�����

1,235,208.18 1,254,651.00 1,203,710.00

26 !"���
6�J��6%�	��	����	
�����������$�%	���	

#&�	����	�������6	7&�����

6 6 6

27 	#	��9&��T������	�6%�	��	����	 
��

�����������T���

8,722,589.63 7,043,443.81 6,700,314.72

28 !"�����!�		����	&��	��S? ��W� 
���	%�C�	��

C&����S�?  ���@�
����W�F		�

226 464 582

29 �J��%!J# 
���:��J�����%���	&��	��S? ��W�  
��

�	%�C�	��C&����S�?  ���@�
����W�F		�

902,988.45 1,785,263.50 1,289,630.67

30 ����	��#?T�	 * 598,054,807.68 586,792,628.90 513,947,687.19

* 	��9%&�:��J����������6���#��#�	�!#�6%���X

31 �J��%!J#��A�6�� (CY���%��	C	�#��	�&�) 176,120,510.00 214,113,559.30 181,018,362.18

32 ���"C����	�����%!J#$@��A�6�� * 176,120,510.00 214,113,559.30 181,018,362.18

33 C���C6�7&!J#���F� 11,103,520.27 19,148,903.53 28,302,247.33

* @I 2549 $�J	���J��%!J#�%���!�#
���	��	����	 !"��� 68,502,249.33  �� (C@Q�C���&��6�����!�#/�	��	����	 !"��� 

3,049,673.45 
��	#!J#&7�� Z �%��	��	����	 !"��� 65,452,575.88 ��)

* *

__________________________________________
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2547 2548 2549

�� �� ��
	
���

�(���%)�*� (��-./���0	)��1��2)

34 $���	+	����@�2��(���!$����	���	�����@�2��) * 187,224,030.27 233,262,462.83 209,320,609.51

35 ��%	����!2	���	��B��� 	+<��@���%	�$��


���"�%	�$��

4,403,889.77 4,381,161.99 4,660,275.52

36  !��������	%	� !�+�����������8�9	���	

��B����	39 
�����C��������� ��@���%	�$��
��

�"�%	� $��

150.50 171.50 195

37  !���' 	+<%	� !���$#9	"��%	��������	2	1'

�!$��'��������	��@���%	�$��
���"�%	�$��

52.00 91.00 95.00

38  !��������	%	� !�+��������

38.1  !��������	%	� !�+����������@�2�� 150.50 171.50 195.00

38.2  !��������	%	� !�+�����������%b�������

 	��

150.50 171.50 195.00

39  !���#'�����A�C	����%	�55�	����$#9	"��

�� �		�/*�	��	��B�����A�C

2,587 2,951 2,599

40 �"��9 "+��@�2�������9��	���29'����� �'����$�'	< 


���3�+<�	��$���"'����A�C

12,946,783.05 40,410,939.92 15,795,055.74

41 �" FTES 	����%	�55�	� (%I�	�A�C) 1,773.86 1,816.01 1,567.19

42 �" FTES 	����%	�55*�
��$'�(2��� ����%	���"


�9�) (%I�	�A�C)

498.25 588.92 692.34

43  !���' 	+<���%b������� 	�� 150.00 150.00 152.00

44 �" FTES 	����%	�55�	� (%I��%	���) 1,606.14 1,847.62 1,549.75

45 �" FTES 	����%	�55*�
��$'� (2��� ����%	���"


�9�) (%I��%	���)

493.10 540.08 658.66

46  !�������� �+ - - -

46.1  !�������� �+��@�2�� - - -

46.2  !�������� �+%b������� 	�� - - -

47  !����	�@����8�"%�'���+�������
���	��+<��� 

(�+���2���+��+)

3 - 7

48  !�������A�C���%b����������O		�  	�+O		�
��

����+����A�C

2,982 3,477 3,178

* %I 2549 $%M�#9'�3����"������!$����	*�+���G 
��	��#9'�3����	����f1@'2����1'/�'�	���	�	�"�%	�$������!$����	*�+

2'����G  !��� 1,131,005.13 �� ($`�����"��fA�����G ��#9'�3�$�"��@�)

* ���	��$����'��������  *�+ %I 2549 	��$����'��������  !��� 13,613,359.29 �� 
��8�"	��	+	���9��	��	����	
���9�

�� �+  !��� 68,502,249.33 ��

*

__________________________________________
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"���������	
������������	������������	�������"    

2547 2548 2549

�� �� ��
	
���

�(���%)�*� (��-./���0	)��1��2)

49  !�������A�C%	�55�	�����!$	H �	�A�C��

	�+�$������!2����2����3�	

261 301 341

50  !�������A�C%	�55�	��������$��+�$	�+�����@�%I���

 1 (	2��$��+��������A�C����!$	H �	�A�C��#9' 49)

586 594 821

51  !�������A�C��@�%I��� 1 ������3���!$��� 14  ��2���

����9����2���+��+$%&�*'�����	�A�C�29

$%M���$�C$`��
�"�����
�����������9

308 379 232

52  !�������A�C��@�%I��� 1 ��@�2�� 695 804 727

53 	+������$%&��'�$%M��C'���gC2	1'

�C�"�%	�$��'1��a

53.1 	+������$%&��'���@�2�� 449 479 513

53.2 	+������$%&��'�$%M��C'���gC2	1'

�C�"�%	�$��'1�� a

10 13 17

54  !��� Joint-degree Programs - - 1

55  !������"�%	�$������$+1'�2	1'%b����������

�2���+��+

100 78 89

56  !�������A�C���"�%	�$������mn����!�� �+

2	1'�A�C����2���+��+��������C��

22 24 26

57  !��� Co-advisors ���$%M����"�%	�$�� 1 - 4

58  !��������	/����A�C#'��2���+��+���8%

�"�%	�$��

86 51 68

59  !��������	#'��2���+��+���$%M� 

Advisors/Co-advisors �29�(������"�%	�$��

- - -

60  !���*�	��	�� �+����!	"��������"�%	�$�� (Joint

 Research)

1 - 5

61  !���*�	��	/�� �		� ����!	"������"�%	�$�� - 11 12

62  !���*�	��	
���39$#9	"��*�	��	��B�

��		(�����#'�����A�C
�������	

5 *�	��	

�39$#9	"�� 456 ��

3 *�	��	

�39$#9	"�� 222 ��

6 *�	��	

�39$#9	"�� 91 ��

63  !��� Joint Publication - - -

64   !�������A�C���8%�!���+����O< (Thesis) 

�"�%	�$��

- - -

65  !���*�	��	#'����/2�"�+��	"���1'���

2�"�+���"� a 2	1'��������
�������$�1�'��B�

�����
�����������9

74 116 82

__________________________________________
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��. 0.0-1 	#��$%&�'����	�()����� ��������		����	* +,�	�-�. 2549/+,��+	��� 2549

��. 1.1-1 4�	��	�5#���6		�7	�#6		� ($&�������5� 9)

��. 1.1-2 4�	��	��;����#�����%��.&���<. +,�	�-�. 2549

��. 1.1-3 4�	��	 In-House Practical Training (IHPT)

��. 1.1-4 4�	��	�����-�.��4	���&���N�		��5� 9

��. 1.1-5 4�	��	
��)+���#�����-�.����N���#��#���5�+	�)�� (+	�)��O��+�P�)

��. 1.1-6 4�	��	+R7S����)��

��. 1.1-7 	#������	N���($&����U���N���#��#��$���	���	* 
������-��&�7$&����U�� 

�N���#��#��$���	���	* 	�5�+,�	�-�. 2548

��. 1.2-1 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� N���)��U*�	)�W&� 
���	7���		�$���

)	�#�

��. 1.2-2 )&��	+	��&��	)�W&��$���

��. 1.2-3 	�)��#���������		����	* �N���#��#��$���	���	*�5�%�#�	#%#�$����#�����$&�����-�. 

�.�. 2547 
��+	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� 	#����(N	����7	��	#%#

)$%�$�������������		����	*

��. 1.2-4 $%&�'�+	��&�7(���
��	%&#��$&����U��	����+	�OO�	����X�%�(���	��$�������()	Y7�	�-�.

��. 1.4-1 ����-��&�7$&��#7%�/�'%��%���U���N���#��#��$���	���	* 	�5�+,�	�-�. 2547

��. 1.5-1 	�)��#�
��+	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	*�5�%�#�	�N%����	�-�.
�5����-�.

���Z +	�)���5� 9  (http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=

view&id=349&Itemid=247) )�W&��5��$&�+	��� 
��	�)��#�

��. 1.6-1 +	�����#���	/��;����	�	X�%	��	����

��. 1.7-1 �(������������		����	* ��� 105/2548, 020/2549 )	W�&� 
�5���i�����		��	���U���-�.+	�7(���

�����		����	*

��. 1.7-2 ���&#5�	#���	+	��������		��	���U���-�.+	�7(��������		����	* 
���(N���	+	����

��&�+,�	�-�. 2549

��. 1.7-3 �(������������		����	* ��� 089/2548 )	W�&� 
�5���i�����		��	�	�N	N����'�		�������U���-�.

��. 1.7-4 )��U*�	��7	�7���		)���	#X�%��������		����	*)�W�&������������-�.	�������U���-�.)�����X+

�()��&����������	 � �5�+	�)��

��. 1.7-5 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� �	������������-�.	�������U���-�.

)�����X+�()��&��������	�#��+	�)��

��. 1.7-6 4�	��	+	��������	�������		����	* �N���#��#��$���	���	* �	�i���� 5 (PEC-5) +	�7(+, 2549

�������	�
��


__________________________________________________________

	#��+	�7(+,�	+	�)�������� ��������		����	* +	�7(+,�	�-�. 2549
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��. 1.7-7 	#�W�&����		��	7���	+	��������		��������� International Conference on Engineering and 

Environment (ICEE 2007)

��. 1.7-8 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� N���)��U*
��&��	�	75#)���	��������

������	 �.�. 2549 (S���+	��+	��) 
��
��+m������	7���		)���	��������������	

��. 2.1-1 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� �����;������7�# ��������		����	* 

+	�7(+, 2549

��. 2.1-2 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ���&��N�����7�# +	�)����;������7�# 

+	�7(+, 2549

��. 2.1-3 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ���&��N�����7�# +	�)������X+ +	�7(+, 2549

��. 2.1-4 +	�����������		����	* )	W�&� ���&��N����	��7�# +	�)������+	���.n* �	�	%��	����U* 
���W�&�	�&�

 �.�. 2549

��. 2.1-5 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ���&��N�����7�# 4�	��	��7�#	5�����

�����		����	* 
����&���N�		�N	W&6�	��7����� +	�7(+, 2549

��. 2.1-6 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� )��U*�	7���		)������$&��o���7�# ���

�����		����	* +	�7(+, 2549

��. 2.1-7 +	�����������		����	* )	W�&� ���&��N����	��7�# +	�)��4�	��	��7�#�o��� +	�7(+, 2549

��. 2.1-8 )��U*�	��7	�7���		����������������	)�����X+�5�+	�)�� 7�)���	#X�%��������		����	*

��. 2.1-9 ������������5�	�7
�%X$ (Editing) �%�S�������������	)�W�&�(��������*���	�	����	�����

��. 2.1-10 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ����5)�5)	�#�$&�����-�.	�������U���-�.

 �.�. 2549

��. 2.1-11 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ����'%�5�#�&�$&�����-�.	�������U���-�.

 �.�. 2549

��. 2.1-12 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ����'%�5�#��7�#	�������U���-�. +	�7(+,

�	�-�. 2549

��. 2.1-13 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ����	�-�.+	�)�����4�	��	��.#*�%���m� 

	����+	�OO)&� �.�. 2549

��. 2.1-14 +	�����������		����	* �N���#��#��$���	���	* )	W�&� ����	�-�.+	�)�����4�	��	��.#*�%���m� 

	����+	�OO4� �.�. 2549

��. 2.2-1 �(������������		����	* ��� 095/2547 )	W�&� )+���#�
+���		��	��7�# ��������		����	*

��. 2.2-2 ���&#5�	#���	+	��������		��	��7�#+	�7(��������		����	* 
���(N���	+	�����		��	��7�#

+	�7(��������		����	* ��&�+,�	�-�. 2549

��. 2.2-3 +	����		#	�� 
��	#75#7��&������7�# ��������		����	* +	�7(+,��+	��� 2549
__________________________________________________________
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��. 2.3-1 )&��	
7%�
N�5�����5��� e-mail

��. 2.3-2 )&��	)��O+	���������7�#)�W�&N	W& )	W�&� ���	5���W&������	�%���7�#����o����	�-�./N�5�#��

�#�&�

��. 2.7-1 �����6����	

��. 3.1-1 	�)��#��N���#��#��$���	���	* �5�%�#�	�N%�	��	������	 �.�. 2536

��. 3.1-2 �'5�W&�	�N%�	��	����	�(N	���'%+m��������%��	��	����	 ��������		����	* 

(http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/academic/acaser-ebook/index.htm)

��. 3.1-3 N����W&
7%����	7���)��#����+	-�. N�#)�$��)��#�)�$��� 1538 �������� 13 ����� 2547

��. 3.1-4 
��+m������	+	�7(+, 2549 qP#�	��	����	 ��������		����	*

��. 3.2-1 )&��	�	)+r����+	-�. �		��	���#����6* �		��	����	
���		��	������

��. 3.3-1 
�����	�	�N	
��+m��������	�()������	��	����	 ��������		����	* 

��. 3.3-2 	#��)&�#�4�	��	���+	-�.)�W�&�5�)�	���	�����	��%X�4&��)s���	��������� (���5� 4)

��. 3.3-3 	#��)&�#�4�	��	�-�.���#����������)S��
N�5�

��. 3.3-4 	#��)&�#�4�	��	�-�.
��7���(
�����	����6	�'+4��
��	�����$����$�i��Wi�n� �(�����

)����)�W&����N��	 7.��$�

��. 3.3-5 	#��)&�#�4�	��	�-�.��7�#
����;�4	����%�
���	����X�4&��)s���)�������#*

��. 3.3-6 	#��)&�#�4�	��	)�	���	%��'%+	��&��	�N�5 	�5���� 10-14

��. 3.3-7 ���+	-�.)�W�&�������	�����i� ���� 
�����&��i(���X�4&��)s�

��. 3.3-8 	#��)&�#�4�	��	�-�.)�W�&��;�4�	��	%��Wi�n��	$��5�
���	�7#����%7��N�����	.t	*6�� 
��

)�W�&�4#��	&�����7��N���
���'�������%)��#�

��. 3.3-9 	#��)&�#�4�	��	�-�.�'��5&�����)N��
N5�+	�)��X�#

��. 3.3-10 	#��)&�#�4�	��	�-�.��7�#
����;�4	����%�
���	������������
��X�4&��)s� 7.��	.t	*6��

��. 3.3-11 	#��)&�#� ���	5���W&4�	��	��;�)��4�4�#�
���5&�	%�N�5�#����X�4&��)s�����	�.����7�

��. 3.3-12 	#��)&�#�4�	��	�6���	����������Xuuv7��������� (�	�-�.�%����	����%�����
���%&����

)���$-i�7�4�	��	)

��. 3.5-1 
��+	�)�������-��&�7$&��'%	���	��	����	

��. 3.8-1 �	�+$%&�'��	��	����	+,��+	��� 2550

��. 3.8-2 4�	��	�	%�4	�������X�4&��)s���+	�)����5

��. 4.1-1 N����W&$&&��������N����	7���������	�N%
�5�����	7�)���	#X�%���Z )�W�&�5�)�	���	
�5��#����%X�#

$&���������		����	*

��. 4.3-1 �����	
+��)��#����	�X�#
�����)+r����4�w�  
���	�	%����4�w�7���OO�)��#����	�
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	#��+	�7(+,�	+	�)�������� ��������		����	* +	�7(+,�	�-�. 2549

7-10



 
"���������	
������������	������������	�������"

����

�������	�
��
 ����������	�
��


��. 5.1-1 
����#��6* 
��
��+m������	)�����#��6* 	�#���� ��������		����	* �N���#��#��$���	���	* +, 

�.�. 2545-2549

��. 5.1-2 ������+	�����		��	+	�7(��������		����	* �	�i���� 11/2543 ������ 17 �<�7��#� 2543  �N%���)NY��&�


����#��6*	�#����$&���������		����	* (+, 2545-2549)

��. 5.1-3 �		#�����	�()��������������i���N��� (KPIs) +	�7(+, 2549

��. 5.1-4 ������+	��������		��	+	�7(��������		����	* �	�i���� 12/2549  ������ 15  6�����  2549  �N%���

)NY��&��		#�����	�()��������������i���N��� (KPIs) +	�7(+, 2549

��. 5.1-5 �(�����N���#��#��$���	���	* ��� 1427/2543 )	W�&� �&�&(�7�N%	&������ N��N�%��
��)�$���	���

�����		����	* 
���(������������		����	* ��� 60/2543 )	W�&� �&�&(�7���	+m�����	��	�N%
�5

N��N�%�����

��. 5.1-6 �'5�W&�	+	�)������	+m�������)�W�&��;������	 ��������		����	* �N���#��#��$���	���	*

��. 5.2-1 
���	�()����	 �	7���	���	'% �N���#��#��$���	���	* +, 2548-2549

��. 5.2-2 4�	��	)�������� 4�	��	 Site Visit )�W�&
��)+���#�
��+m��������)+r�)��� (Best Pracitces)  

�N���#��#��$���	���	* +	�7(+,��+	��� 2549

��. 5.3-1 �(������������		����	*��� 21/2543  )	W�&� 
�5���i�����		��	7���(
����;��	�-�.	����&����-�. 

��������		����	*

��. 5.3-2 
����#��6* 
��
��+m������	)�����#��6* 	�#���� ��������		����	* �N���#��#��$���	���	* +, 

�.�. 2545-2549 (S���+	��+	���N�5)

��. 5.3-3 N����W&)��O)$%	5�������)���+m������	  �	�����
����#��6*	�#����$&���������		����	*

��. 5.3-4 ���)�W�&�4#�$&�#��6���	*������)+vN�#�	��	�� 
��)+v+	����*$&��N���#��#��$���	���	*

��. 5.4-1 �(������������		����	*��� 087/2548  )	W�&� 
�5���i�����(��)�W�&��7	��($&��+	����5������
��

�����5&�	%� 1 +, +	�7(+,��+	��� 2550

��. 5.4-2 �(������������		����	*��� 086/2548  )	W�&� 
�5���i�����(��)�W�&��7	��($&��+	����5�	����U* 

+,��+	��� 2550

��. 5.4-3 )��U*�	��7	��($&��+	����5�	����U* ��������		����	*

��. 5.4-4 �(������������		����	*��� 082/2549  )	W�&� 
�5���i�����		��	��7	��	7���		)����5����� ���

�����		����	*

��. 5.4-5 �'5�W&+m���������������		����	* )	W�&� ��6�+m��������	7���		��+	����5�����

��. 5.4-6 �	�)	�#�$&���������		����	* (http://phoenix.eng.psu.ac.th/~ngpanyar/Sch/)

��. 5.4-7 �	��	��%N%&�)	�#�  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/~ngpanyar/Sch/)

��. 5.4-8 �	��)�	�N*�	��%+	�4#��*N%&��		## N%&�+	����&�	� ����� +,�	�-�. 2549
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��. 5.4-9 N����W&)��O)+r�&7	#*��)�.  ���	�-�.��� 1/2550 
�����&#5�$%&�'�	#�������&�4�#&7	#*��)�. 

�$��������		������ ���	�-�.��� 1/2549

��. 5.4-10 N����W&)��O&7	#*X+)+r�&7	#*��)�.

��. 5.4-11 $%&�'�&7	#*��)�.��������		����	* +, 2549

��. 5.5-1 �4#�#�	��;��	��)�� )�W�&�	�������7���	�	�N	

��. 5.5-2 	����	��)���5� 9 (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/)

��. 5.5-3 	#�����	+	�)�������-��&�7$&��'%��%�	��	

��. 5.6-1 $%&�'�+	��&�����	��#*o�	�5&7(�������-�.)�Y�)��)��#�)�5 (��/��) +,��+	��� 2548 
�� 2549

��. 5.7-1 $%&�'�+	��&��5��%75#��i�N���5&����-�.)�Y�)��)��#�)�5 +, 2548 
�� 2549

��. 5.8-1 $%&�'�+	��&�	%&#��$&�)���)N�W&75#���6��5&���()����	 +, 2549

��. 5.10-1 $%&�'�+	��&���+	����(N	���	��;���7	#*��i���+	�)��
���5�+	�)�� �5&&7	#*+	�7( +,

�	�-�. 2549

��. 5.12-1 �(������������		����	* ��� 107/2547, 008/2549, 047/2549 )	W�&� 
�5���i�����		��	�	�N	��7�		� 5 �. 

��������		����	*

��. 5.12-2 �(������������		����	* ��� 048/2549, 072/2549, 100/2549, 123/2549 )	W�&� 
�5���i�����		��	+	�)���

�������7�		� 5 �. ��������		����	*

��. 5.12-3 �(������������		����	* ��� 071/2549 )	W�&� 
�5���i�����		��	�5�)�	����7�		� 5 �. ��������		����	*

��. 5.12-4 
���	�()�������7�		� 5 �. +	�7(+, 2549

��. 5.12-5 	#�����	+	�)�����7�		� 5 �. ��������		����	* +	�7(+, 2549

��. 6.1-1 N����'�	�����		����	���U����i� 11 N����'�	

��. 6.1-2 N����'�	�����		����	�N���U�� 13 N����'�	

��. 6.1-3 N����'�	�����		����	��.t����U�� 4 N����'�	

��. 6.1-4 	�)��#���6�+m����� )	W�&� �	7���(
��+	��+	��N����'�		����+	�OO�	�

��. 6.1-5 �'5�W&�	7���(N����'�		�������U���-�.

��. 6.1-6 )&��	�		��	&�N����'�	
���o����	�-�. 4�#�������	

��. 6.2-1 �	�
���7(�������-�.��
�� 
��������#W�#��7�	��)$%�N�5��+,�	�-�. 2544-2549 7(
����

�$��� 
��	�����	�-�.

��. 6.2-2 7���	����)��#���� +,��� 10  S������ 12 +,�	�-�. 2549

��. 6.3-1 +	����N���#��#��$���	���	* )	W�&� ���&��N����	�-�.)�W�&�-�.�5&��	����+	�OO)&�  � 

�5�+	�)�� +	�7(+, 2549

��. 6.3-2 	#��+	�7(+,��������		����	* �N���#��#��$���	���	* +	�7(+, 2547-2548
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��. 6.3-3 	#�W�& �(
N�5�������	 
�������;��	�-�.$&���7	#* ��������		����	* 

�N���#��#��$���	���	* � ������ 31 �<.��� 2550

��. 6.3-4 $%&�'��	)�.�#�&#�	��	$&������	 ��������		����	* ��
�5��+,

��. 6.4-1 +	��� ��&. )	W�&� N���)��U*
����6��	��7	�
�5���i�������N%�(	��(
N�5��'%�5�#���	7	#* 	&�

���	7	#* 
�����	7	#* �.� .2549 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html)

��. 6.5-1 +	����N���#��#��$���	���	*�5�%�#7		#�		�&7	#* �N���#��#��$���	���	* �.�. 2549

��. 6.5-2 +	���$&����+	����+	�6���&7	#*�N���#��#����+	�)�� (+&��.) ��� 2/2543 )	W�&� 7		#&7	#*

�N���#��#

��. 6.5-3 $%&�������������	 �5�%�#7		#�		�������$&������		�
���	+	��<�����7		#�		�&��7��(�s-��

���)�W�&�)��#)��#	�������~
N5������� �.�. 2543

��. 6.5-4 7		#�		������7�#

��. 6.5-5 ���������
��7		#�		����+	-�.

��. 6.6-1 N����W&)��O�����	�# � )$%	���	+n���)��&7	#*�N�5 +	�7(+, 2550

��. 6.6-2 +	���������������	������)	�#� Virtual Classroom

��. 6.6-3 	����	+	�)����	�&�4�#����-�. (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php)

��. 6.11-1 
��u&	*�
���	�&�

��. 6.11-2 ���&#5�
���	�&�

��. 6.11-3 
��u&	*��	+	�)���$%&�&�

��. 7.1-1 �'5�W&�	7���(	#��+	�7(+,�	+	�)�������� �N���#��#��$���	���	*

��. 7.1-2 $%&�������N���#��#��$���	���	* �5�%�#�	
�5���i���7	#*+	�7()+r��		��	������		��	+	�7(

��� ��. 2522 
���(�����N���#��#��$���	���	* ��� 066/2547, 038/2548, 054/2548 )	W�&� 
�5���i��		��	

+	�7(���

��. 7.1-3 �(������������		����	* ��� 111/2548, 038/2549  )	W�&� 
�5���i�����		��	�()����	+	��������� ���

�����		����	*

��. 7.1-4 �(������������		����	* ��� 110/2548 )	W�&� 
�5���i�����(��+	����������%��5� 9

��. 7.1-5 �(������������		����	* ��� 112/2548, 127/2548, 147/2548 )	W�&� 
�5���i�����		��	�()����	+	����

����������/�(�����)�$���	���/qP#

��. 7.1-6 �(������������		����	* ��� 069/2548 
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 "ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล"    

1.ดานการวิจัย/บัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน
1.1 จํานวน papers จากอาจารย 1.1.1 จํานวน International papers papers/คน/ป - 0.01 แผน 0.2 0.25 3.50 1.80 6.30

ผล 0.14 0.17 0.24 0.45 0.45

1.1.2 จํานวน National papers papers/คน/ป - 0.4 แผน 0.3 0.60 3.50 1.13 3.97
ผล 0.25 0.30 0.25 0.36 0.68

1.1.3 จํานวนอาจารยที่ active งานวิจัย % - - แผน 30 50 60 5.25 1.05 5.51
ผล 19 31 38 60 63

1.1.4 ผลงานวิจัยที่ใชประโยชนกับชุมชนและ
สังคม

paper - - แผน 2 7 10 1.75 3.90 6.83

ผล NA 3 11 6 39

1.1.5 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ เรื่อง/ผลงาน 12 9 แผน 5 8 5 5 5 1.75 1.00 1.75
ผล 5 0 12 9 5

การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2549  
คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

________________________________________________
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป การศึกษา 2549 

  7-15



 "ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล"    

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

1.2 จํานวนทุนวิจัย 1.2.1 ทุนวิจัยรวมจากทุกแหลงทุน บาท/คน/ป 20,548 84,025 แผน 228,388 230,000 5.25 1.30 6.81
(นโยบายมหาวิทยาลัยพยายาม ผล 26,828 72,910 126,013 274,102 298,316
เพิ่มทุนวิจัย รอยละ 10 ตอป)
1.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิต 1.3.1 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.โท คน 121 134 แผน 266 220** 1.75 1.12 1.96
ศึกษา          research programs ผล 182 212 205 285* 248**

คําช้ีแจงผลป2548 * รวมโครงการพิเศษหลักสูตร MIM
คําช้ีแจงแผนป2549  ** ไมรวมโครงการพิเศษหลักสูตร MIM
1.3.2 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.เอก คน - - แผน 8 10 1.75 1.00 1.75

ผล NA 4 4 6 10

1.4 จํานวน papers จากบัณฑิต 1.4.1 จํานวน International papers papers - - แผน 4 19 3.50 0.74 2.58
ศึกษา ผล NA NA 4 29 14

1.4.2 จํานวน National papers papers - - แผน 30 60 3.50 0.68 2.39
ผล NA NA 45 41 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 <3.2 1.75 0.96 1.68
           programs ผล 3.4 3.6 3.58 3.2 3.3

1.5.2 retention time ป.เอก จํานวนป - - แผน 5 1.75 0.00 0.00
ผล NA NA NA NA NA

รวม 35 14.68 41.52

________________________________________________
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2. ดานการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน
2.1 การจัดการการเรียนการสอนให 2.1.1 หลักสูตรมีการฝกงาน สาขาวิชา 10 10 แผน 11 11 1.75 1.00 1.75
เปนไปตาม พรบ. การศึกษา 2542(ป.ตรี) ผล 11 11 11 11 11

2.1.2 หลักสูตรมีโครงงานนักศึกษา สาขาวิชา 10 10 แผน 11 11 3.50 1.00 3.50
ผล 11 11 11 11 11

2.1.3 จํานวนวิชาที่ม ีvirtual classrooms รายวิชา - - แผน 40 50 1.75 2.50 4.38
ผล NA NA 38 41 125

2.1.4 จํานวนวิชาที่ม ีCAI รายวิชา - - แผน 2 29 1.75 2.17 3.80
ผล NA NA 2 18 63

2.1.5 จํานวนวิชาที่เปน PBL รายวิชา - - แผน 17 17 1.75 2.12 3.71
ผล 9 9 10 30 36

2.1.6 จํานวนวิชาปฏิบัติการ รายวิชา - - แผน 103 79 3.50 1.15 4.03
ผล 97 101 103 121 91

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

________________________________________________
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

2.2 บัณฑิตเขมแข็งภาษาอังกฤษ 2.2.1จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ คน - - แผน 5 6 1.75 1.17 2.04
(ป.ตรี) ผล 3 3 5 5 7

2.2.2 จํานวนวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชา - - แผน 5 15 3.50 0.87 3.03
ผล NA NA 7 15 13

2.3 อัตราการหางานทําของบัณฑิต 2.3.1 อัตราการไดงานทํา % - - แผน 70 70 75 90 85 1.75 1.03 1.80
(ป.ตรี) ผล 76.4 82.5 75.8 88.3* 88.3*

คําช้ีแจงผลป2548  * รวมลาศึกษาตอ
คําช้ีแจงผลป2549  ใชขอมูลป 2548 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในระหวางการ
ประเมินขอมูล

2.3.2 ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต % - - แผน 80 80 1.75 0.91 1.60
ผล 69 - 76 73 73

คําช้ีแจงผลป 2549 ใชขอมูลของป 2548 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยประเมิน 2 ป/ครั้ง

________________________________________________
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ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

2.4 ดานประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 2.4.1 คาใชจายตอหัว (เฉพาะงบดําเนินการ) บาท/นศ. เต็มเวลา 84,340 87,764 แผน <65,000 <65,000 <65,000 <78,000 <78,000 3.50 0.99 3.46
(ป.ตรี) ผล 72,248 63,746 61,452 77,449 78,231

2.4.2 rate of graduation % - - แผน 45 50 3.50 0.88 3.07
ผล 72.5 48.2 44.5 50.7 43.9

2.4.3 จํานวนนักศึกษาระดับ ป.ตรี คน 1,834 1,798 แผน 2,500 2,500 1.75 1.14 1.99
ผล 1,930 2,058 2,288 2,867* 2,874*

คําช้ีแจงผลป2548 * รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต

2.4.4 ผลการประเมินการสอนของอาจารย คะแนนเต็ม 5 - - แผน >4 >4 3.50 1.05 3.67
จากนักศึกษา(ป.ตรี) ผล 4.12 4.12 4.13 4.19 4.20

รวม 35 17.98 41.83

________________________________________________
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3. ดานการบริการวิชาการ

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

3.1 ปริมาณการบริการวิชาการ 3.1.1 จํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน

ครั้ง 2,593 2,792 แผน     2,000     2,000 3.5 0.95 3.31

ผล 3,284 2,099 2,319 2,005 1,890

3.1.2  จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบให
เปลากับสังคมและชุมชน

กิจกรรม - - แผน   15 35 3.5 1.06 3.70

ผล 1 NA 14 35 37

3.1.3 รายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการ ลานบาท - - แผน 50* 50* 10** 10** >7** 0.5 1.02 0.51
ผล 53.2* 36.7* 9.9** 8.5** 7.2**

คําช้ีแจงผลป2548 * รายไดกอนหักคาใชจาย
                          ** รายไดหลังหักคาใชจาย

3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.2.1 ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ
(ดานการฝกอบรมและสัมมนา)

% - - แผน >=80 >=80 2.5 1.01 2.52

ผล 80.00 83.00 82.78 81.74 80.97
รวม 10 4.03 10.04

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 *** คณะวิศวกรรมศาสตรไมขอกําหนดเปน KPIs ***

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark

________________________________________________
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5. ดานการบริหารจัดการ

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

5.1 การพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 5.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ - - แผน 100 100 1 1.00 1.00
ผล NA NA 1.31* 97.11 100

*  ป 2547 คาเฉล่ียจํานวนครั้งตอคน

5.1.2 จํานวนวันเฉล่ียในการพัฒนาบุคลากร วัน - - แผน 3 3 1 3.17 3.17
ผล NA NA 6.16 12.33* 9.5

คําช้ีแจงผลป2548 * ไมรวมจํานวนวันลาศึกษาตอ

5.2 สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยเนน 5.2.1 กองทุนวิจัย ลานบาท - - แผน 10.54 12 1 1.13 1.13
     วิจัย ผล 5.09 8.18 11.35 14.73 13.56

5.2.2 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่ใชสนับสนุน
งานวิจัย

ลานบาท - - แผน >=3 >=3 2 1.56 3.12

ผล NA 0.81* 3.65 5.218 4.697

5.2.3  ม ีPh.D. ของอาจารยเพิ่มขึ้น % Ph.D. สายอาจารย 24 27 แผน 43 50 1 0.94 0.94
ผล 35 41 41 46 47

รวม 6 7.80 9.36

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark
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6. ดานการสนับสนุน

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

6.1 มีความพรอมดาน IT 6.1.1  มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอ สัดสวน - - แผน <1:5 <1:5 <1:5 <1:5 <1:5 1 0.83 0.83
เครื่องคอมฯ : นศ. ผล  1:5  1:7  1:4 1:7 1:6

หมายเหตุ  เปนสัดสวนเครื่องคอมฯ :นศ.คณะ
วิศวฯ วิทยาเขตหาดใหญ ไมรวมเขตการศึกษา
ภูเก็ต

6.1.2 ความพึงพอใจของนายจางตอ
ความสามารถทางดาน IT ของนักศึกษา

คะแนนเต็ม 10 - - แผน >7.5 >7.5 1 0.99 0.99

ผล NA - 7.69 7.43 7.43
คําชี้แจงป 2549  ใชขอมูลของป 2548 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยประเมิน 2ป/ครั้ง

รวม 2 1.82 1.82

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark
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7. ดานการประกันคุณภาพ

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

7.1 การประเมินคุณภาพภายใน 7.1.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพภายใน ผานเกณฑ  -  - แผน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 2 1 2
ผล ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน

7.2 การประเมินคุณภาพของ สมศ. 7.2.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ผานเกณฑ  -  - แผน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 1 1 1
ผล ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน

รวม 3 2 3

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark
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8. ดานวิเทศสัมพันธ

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

8.1 พัฒนาอาจารยดวยวิเทศสัมพันธ 8.1.1 จํานวนอาจารยที่ไปตางประเทศ คน 22 33 แผน 30 30 1 1.23 1.23
(เฉพาะที่จัดสรรดวยทุนของมหาวิทยาลัยและคณะ) ผล 22 34 50 66 37

8.1.2 จํานวนชาวตางประเทศที ่visit คณะ/ คน 33 35 แผน 40 40 1 1.75 1.75
มหาวิทยาลัย ผล 44 44 130 93 70

8.1.3 จํานวน joint research โครงการ - - แผน 1 1 1 4.00 4.00
ผล NA NA 1 1 4

8.2 พัฒนาบัณฑิตศึกษาดวยวิเทศ 8.2.4 จํานวน joint degree programs หลักสูตร - - แผน 1 1 3.00 3.00
     สัมพันธ ผล NA NA NA NA 3

รวม 4 9.98 9.98

Benchmark
KPIs PIs หนวยนับ
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9. ดานกิจกรรมนักศึกษา

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

9.1 จํานวนกิจกรรมที่จัด (ที่จัดโดยนักศึกษา) กิจกรรม/โครงการ 12 11 แผน 20 20 2 1.3 2.6
ผล 8 25 24 22 26

9.2 จํานวนงบประมาณที่จัดสรร ลานบาท 0.073 0.067 แผน 0.400 0.500 0.900 0.900 0.900 1 3.11 3.11
ผล 0.400 0.803 0.891 1.729 2.802

รวม 3 4.41 5.71

Benchmark
KPIs PIs หนวยนับ
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10.ดานการพัฒนานักศึกษา

ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ น้ําหนัก ผลสําเร็จ ระดับ
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 คะแนน คะแนน

10.1 จํานวนกิจกรรมที่จัด (จัดโดยคณะและภาควิชา) กิจกรรม/โครงการ 4 4 แผน 30 50 2 1.52 3.04
ผล 4 12 36 40 76

รวม 2 1.52 3.04
รวมทุกดาน 100 64.22 126.30

KPIs PIs หนวยนับ
Benchmark
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