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สารจากคณบดี (SAR-2) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินกิจการมาเปนเวลา 41 ป  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการพัฒนาท้ังทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  ในปจจุบัน คณะฯ ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 12 สาขา ระดับปริญญาโท 12 สาขา และระดับ
ปริญญาเอก 5 สาขา โดยมุงเนนใหบัณฑิตเปนท้ังคนดี มีคุณธรรม และเปนคนเกง มีความรูความสามารถ   สําหรับดานวิจัย
ไดมีการพัฒนาทีมวิจัยและงานวิจัยใหเขมแข็งทําใหสามารถขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอก และมีผลงานท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก และมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลระดับประเทศจากผลงานวิจัยถึง 26 ทาน รวมท้ัง
ผลงานวิจัยบางเรื่องไดรับการยอมรับในระดับประเทศ เชน การวิจัยดานไบโอดีเซล ดานพลังงานลม และการพัฒนาระบบ 
IPv6 เปนตน นอกจากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตรยังไดดําเนินงานดานบริการวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก สังคมและ
ชุมชน เชน การศึกษาวิเคราะห การทดสอบ การออกแบบและพัฒนา การเปนท่ีปรึกษาและการใหบริการอบรมสัมมนา  
เปนตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตรมีเปาหมายท่ีจะมีการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหกับสังคมและชุมชน เพื่อชวย
ใหสังคมและชุมชนมีการพัฒนาข้ึน 

ในรอบปท่ีผานมา คณะฯ ไดมุงเนนพัฒนาในทุกๆ ดาน โดยดานการเรียนการสอนไดมีการขยายภาระงาน มีการ
เปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มจํานวนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดานการวิจัย
มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  การสงเสริมบุคลากรไปนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ  
การจัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทางเพิ่มข้ึนอีกสามดานไดแก สถานวิจัยดานเทคโนโลยีพลังงาน สถานวิจัยดานวิศวกรรมวัสดุ 
และสถานวิจัยดาน Technology network ดานการบริการวิชาการ ไดใหบริการวิชาการแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
เพื่อเปนท่ีพึ่งทางดานวิชาการใหกับชุมชนทองถิ่น และในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมใหบุคลากรและ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ  

รายงานฉบับนี้เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ท่ีไดจัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 ของคณะฯ   ใหหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของท่ีรับผิดชอบ
และผูสนใจท่ัวไปไดรับทราบผลการดําเนินงาน  ความกาวหนาและการพัฒนาการของคณะวิศวกรรมศาสตรตามภารกิจดาน
ตางๆ ในรอบปท่ีผานมา  อีกท้ังยังเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร  ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งประกอบดวย 11 องคประกอบดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
องคฺประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ 

ใน 11 องคประกอบท่ีมีตัวบงช้ีท้ังหมด 104 ตัวบงช้ีนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรเลือกรายงานผลและรับการประเมิน
เพียง 80 ตัวบงช้ี  อยางไรก็ตามในปการศึกษา  2550 เปนปแรกท่ีมหาวิทยาลัยไดนําการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตัวบงช้ีหลาย
ตัวท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะเนนกระบวนการท่ีกําหนดข้ันตอนการดําเนินการชัดเจน ซึ่งบางครั้ง
จะแตกตางไปจากการดําเนินการเดิมของคณะเชน การพัฒนาสถาบันสูองคการการเรียนรู ไดกําหนดใหดําเนินการตามแผน
ถึง 100 % ซึ่งในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไมไดคํานึงถึงจุดนี้ แตไดกําหนดแผนไวมากท่ีสุดท่ีตองการจะทําจึงทําใหไม
สามารถบรรลุตามเกณฑระดับคุณภาพได เปนตน ดังนั้นในปตอไปเพื่อใหการดําเนินการในตัวบงช้ีท่ีกําหนดกระบวนการ
บรรลุตามเกณฑคุณภาพหรือระดับคุณภาพ คณะฯ จะตองพิจารณาทบทวนข้ันตอนดําเนินการใหม 

ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตรมีผลดําเนินการท่ีบรรลุตามเปาหมายรอยละ 80.77 ขณะท่ีผลดําเนินการ
ในภาพรวมผานเกณฑประเมินในระดับดี ซึ่งเปนผลมาจากความรวมมือจากบุคลากร นักศึกษา รวมถึงหนวยงานตางๆ ท้ัง
จากภายในและภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอขอบคุณทุกๆทานมา ณ โอกาสนี้ อยางไรก็ตามยังมีองคประกอบดาน
การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตท่ีไดผลการประเมินอยูในระดับพอใชซึ่งจําเปนตองพัฒนาใหดีข้ึนอยางรวดเร็วในป
ตอๆ ไป 

ลงช่ือ   
(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
29 สิงหาคม 2551 
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คณะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

   
รศ.ดร. ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล 
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 

 

           
 

   
 

 
1.  ดร.  ฟูกิจ นิลรัตน รองคณบดีฝายบริหาร 
2.  ดร. สุธรรม สุขมณี รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
3.   รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองคณบดีฝายวิชาการ 
4.  รศ. สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5.  รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
6.   ผศ.ดร. กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
7.   ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
8.  ผศ.ดร. ชญานุช   แสงวิเชียร  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
9.   ผศ.ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
10. ดร. ธนิยา เกาศล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
11.  นายธเนศวร ศรีไพบูลย เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 
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1.  รศ.บุญเจริญ              วงศกิตติศึกษา หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
2.  ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3 . ผศ..ดร.ธนิต เฉลิมยานนท หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4.  ผศ.ดร.องุน      สังขพงศ  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5.  ผศ.ดร. ลือพงศ แกวศรีจันทร หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
6. รศ.ดร. เล็ก สีคง หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
7.  ผศ.ดร.พิชญา  ตัณฑัยย   หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
8.   รศ.ดร. มนตร ี กาญจนะเดชะ หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
9.  ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
วิสัยทัศน 

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1) ผลิตวิศวกรท่ีคิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2) สรางองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถิ่น และเช่ือมโยงสูสากล 
3) บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน 
4)  สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู ท่ีเปดกวางตอสังคม 
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วัตถุประสงค 
1)   เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ในปริมาณท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของตลาด 
2) ศึกษาคนควาวิจยัทางวศิวกรรมศาสตร เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอันนาํไปสูการพึ่งตนเองทาง

เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3) ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะแกชุมชนในทองถิ่นภาคใต 

 
ขอมูลเบื้องตนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

1.1 ความเปนมา 

พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตรไดกอต้ังเปนคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปดรับนักศึกษารุนแรก
เม่ือเดือนมิถุนายน จํานวน 50 คน ระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา โดยใชอาคารของคณะวิทยาศาสตรการแพทย   มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (ปจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนสํานักงานและอาคารเรียนช่ัวคราว 

พ.ศ. 2514   การกอสรางอาคารกลางของคณะฯท่ีหาดใหญไดเสร็จสิ้น  จึงไดมีการยายนักศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 2 ข้ึนไป 
รวมประมาณ 200 คน มาเรียนท่ีหาดใหญ  ในปตอมาก็ไดยายนักศึกษาท่ีเหลือมาเรียนรวมท่ีหาดใหญ
ท้ังหมด และนับเปนคณะแรกท่ีไดเปดดําเนินการท่ีวิทยาเขตหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของรัฐท่ีตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต 
ฉะนั้นวัตถุประสงคเริ่มแรกของการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร จึงใหความสําคัญกับการมุงผลิตวิศวกร
ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคใต เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  โดยในป 2514   คณะฯไดผลิตบัณฑิตสําเร็จการศึกษาเปนรุนแรก จํานวน 13 คน 

พ.ศ. 2516   คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี และ
วิศวกรรมอุตสาหการ    

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

สิ่งแวดลอมเขารวมโครงการนํารองประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  เปลี่ยนแปลงช่ือภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา เปน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
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พ.ศ. 2544   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
จัดต้ังศูนยวิศวกรรมพลังงาน  และฝายบริการวิชาการ 
เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วิทยาเขตภูเก็ต) 

พ.ศ. 2545   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี 

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนแปลงช่ือ  โครงการจัดต้ังศูนยคอมพิว เตอรทางวิศวกรรม  เปน  ฝายคอมพิวเตอรทาง
วิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
เปดสอนหลกัสูตระดับปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 

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

พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
รับโอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหารภายใตคณะฯ 
จัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและ พืชน้ํามัน 

พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ ระดับ
ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
จัดต้ังสถานวจิัยเฉพาะทาง  สถานวิจยัวิศวกรรมวสัดุ (มิ.ย.50) 
จัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย (ธ.ค.50) 
จัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน (ธ.ค.50) 

 
รวมสาขาวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา สาขาวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโท 12 

สาขาวิชา และสาขาวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาเอก 5 สาขาวิชา 
 

1.2 พัฒนาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2539  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเริ่มจัดใหมีการฝกอบรมและ
สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 2541  คณะฯ 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดรับการ
คัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 22 คณะวิชาตามโครงการนํารองของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพของคณะฯ ไดเขารวมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบ
รวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง   
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ในเดือนธันวาคม 2541 คณะฯ ไดจัดประชุมพบปะระหวางคณาจารยของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้น
คณะฯ ยังไดแตงต้ังคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยท้ังในระดับคณะฯ 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 ใหตรวจสอบวามีระบบ
และกลไกของการประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุท่ีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความกาวหนาเปนลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัยจึง
ไดใชคณะฯ เปนสถานท่ีทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2543 จากนั้น คณะฯ ก็
ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม -     
1 กันยายน 2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในวันท่ี 2 เมษายน 2544 

ในระหวางท่ีคณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดเริ่ม
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือประกันคุณภาพรวมท้ังระบุใหใชรายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  แทนรายงานการตรวจสอบตนเอง นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)  ก็ไดเริ่มดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาดวย แตสาระท่ีกําหนดโดยท้ังสองหนวยงานขางตน
แตกตางกันมาก ซึ่งสงผลใหเกิดความสับสนแกคณะทํางานพอสมควร แตเพื่อไมใหการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพเกิดการชะงัก  คณะฯ จึงยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดแตงต้ังคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินการดานการ
พัฒนาระบบคุณภาพมีความคลองตัวมากข้ึน และลดภาระของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตรลง
เดือนพฤษภาคม 2544 ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะฯ ไดจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามแนวทางท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และไดรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในระหวางวันท่ี 
20-21 สิงหาคม 2544 จากนั้นก็ไดรับเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันท่ี 14 กันยายน 2544 

เดือนกุมภาพันธ  2545 คณะฯไดดําเนินการนํามาตรฐานและตัวบงช้ีตามแนวทางของสมศ.มาเปนแนวทางใน
การวางระบบและกลไกการดําเนินการและรายงานผล ซึ่งเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเตรียมการรับการ
ประเมินจาก สมศ. 

15  สิงหาคม  2545    รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
26  พฤศจิกายน 2545   รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งแรก 
22  พฤศจิกายน 2549 รับและผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งท่ี 2  ผลการประเมินอยางไม

เปนทางการอยูในเกณฑดีมาก 
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คณะฯ ไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยใชระบบองคประกอบและดัชนี
คุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีเปาหมายดัชนีช้ีวัดหลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีของสมศ. เปนเปาหมาย
ในการดําเนินการ  มีการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

จนกระท่ังถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา คณะฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานประกันคุณภาพมาโดยตลอด แมวา
จะมีอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทางท่ีดีตลอด โดยสิ่งท่ีคณะฯ มีความภาคภูมิใจมากท่ีสุด 
คือ การไดรับการยอมรับจากบุคลากรมากข้ึนเปนลําดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีคณะฯ กําหนด 

 
1.3 ทําเนียบคณบดี 
ลําดับที่ ช่ือ   -  สกุล ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. ศ.ดร.สตางค มงคลสุข ป 2510 - 2511 
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ป 2512 - 2513 
3. ดร. ปรีดา วิบูลยสวัสด์ิ 4 ธ.ค. 2513 - 31 ธ.ค. 2514 
4. ศ.ดร. บัวเรศ คําทอง 1 ม.ค. 2515 - 17 เม.ย. 2515 
5. ศ.ดร. ไวกูณฐ  ชลิตพันธุ 18 เม.ย. 2515 - 31 มี.ค. 2517 
6. ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย 1 เม.ย. 2517 - 21 ต.ค. 2518 
7. ผศ.ดร. นักสิทธ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. 2518 - 18 ก.ค. 2522 
8. ดร. บุญ จันทรทักษิโณภาส (รษก.) 19 ก.ค. 2522 - 31 ต.ค. 2522 
9. ผศ.ดร. จุลละพงค จุลละโพธ ิ 1 พ.ย. 2522 - 31 ต.ค. 2526 
10. รศ.ดร. ศภุโชค วิริยโกศล  1 พ.ย. 2526 - 1 ต.ค. 2530 
11. อ. วีระพันธุ มุสิกสาร 2 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2534 
12. ผศ.ดร. สุรพล อารียกุล 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538 
13. อ. พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2546 
14. รศ.ดร. ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล 1 ต.ค. 2546-   ปจจุบัน 

 



“ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

4-7 

1.4 โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและการบริหาร 
แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
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แผนภูมิสายการบริหารงาน 

 



“ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
4-9 

1.5 จํานวนบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ รวม     363.00 คน 
อาจารย 172.00 คน 
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุนปฏิบัติการ 72.00 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ  12.50 คน 
พนักงานเงินรายได  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ 66.50 คน 
ลูกจางประจํา  40.00 คน 

 
1.6 จํานวนคณาจารย รวม   172.00 คน 

จําแนกตามสถานภาพ 
ขาราชการ 126.00 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย   42.00 คน 
พนักงานเงินรายได    4.00 คน 

จําแนกตามตําแหนงวิชาการ 
รองศาสตราจารย 30.00 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 65.00 คน 
อาจารย 77.00 คน 

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 87.00 คน 
ระดับปริญญาโท 75.00 คน 
ระดับปริญญาตรี 10.00 คน 

จําแนกตามตามภาควิชาตนสังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 26.00 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 31.00 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 25.00 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 21.00 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15.00 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 14.00 คน 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  40.00 คน 

 
1.7 จํานวนนักศึกษา (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต) รวม 3,067.00 คน 

ระดับปริญญาตรี  (รวมนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต) 2,422.00 คน 
ระดับปริญญาโท 618.00 คน 
ระดับปริญญาเอก                      27.00 คน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ท้ังนี้ เพื่อใหบรรลุผลตามแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และตัวช้ีวัดหลักตาม
แผนกลยุทธ และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน “ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล” 
ตามพันธกิจของการผลิตวิศวกรท่ีคิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม การสรางองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาประเทศ และเช่ือมโยงสูสากล การบูรณาการองคความรู ระหวาง งานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการ
สอน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาองคกรและสรางสภาพแวดลอมสูองคกรแหงการเรียนรู ผลการ
ดําเนินงานสามารถบรรลุตามดัชนีช้ีวัดหลัก และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพตามท่ีกําหนด โดยผลการ
ประเมินคะแนนของคณะฯ จากมาตรฐานการประกันคุณภาพท้ัง 11 องคประกอบคิดเปน 4.04 หรือมีผลการประเมินรับรอง
มาตรฐานในระดับดี และเม่ือพิจารณาในรายองคประกอบแลวพบวา ผลการประเมินในระดับดีมากมี 2 องคประกอบ คือ 
องคประกอบดานการวิจัย และดานวิเทศสัมพันธ ผลการประเมินในระดับดี มี 7 องคประกอบ คือ ดานปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเงินและงบประมาณ และดานระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ผลการประเมินในระดับพอใชมี 1 องคประกอบ คือ องคประกอบดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต สวน
องคประกอบท่ีเหลือ คือ องคประกอบดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใตนั้น คณะฯ สามารถ
ดําเนินการไดในระดับควรปรับปรุง โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังนี้ 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
คณะฯ มีคะแนนรวมอยูในระดับดีมากในดานการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานและ

การกําหนดตัวบงช้ี รวมท้ังการกําหนดใหมีการเช่ือมโยงของแผนกลยุทธกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตร
อุดมศึกษา สวนรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีนั้นเกิดจากการประเมินผลขององคประกอบอื่นๆ ซึ่งคณะฯ มี
คะแนนประเมินตามเกณฑตัวบงช้ีนี้ในระดับตํ่ากวาเกณฑ 

องคประกอบที ่2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีภาควิชาฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งปจจุบันมี  7 ภาควิชา คือ 

• ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
• ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
• ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
• ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
• ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 



“ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

5-2 

คณะฯมีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรท้ังในระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 12 
หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 5 หลักสูตร ประกอบดวย 

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

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

ระดับปริญญาเอก 
- วิศวกรรมไฟฟา 
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมเคมี 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร  
-  วิศวกรรมวัสดุ 

โดยหลักสูตรท้ังหมดผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผานการรับรองจากสภา
วิศวกรในหลักสูตรกลุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ทุกหลักสูตรเปนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด ยกเวนเพียง  1  หลักสูตร   คือหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ ป พ.ศ. 2546 
ไมผานเกณฑมาตรฐานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป   ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร   และรอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  คณะฯ มีแผนการรับนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 600-800 คนตอป ท้ังนี้ในการรับนักศึกษาเขา
ศึกษา มีท้ังการรับเขาตามระบบปกติ และการรับเขาตามโครงการพิเศษ ไดแก โครงการดาวรุงคอมพิวเตอร  โครงการ “ทุน
มงคลสุข” และโครงการ “โควตาวศิวกรรมศาสตร ม.อ.” 

ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก ยงัทําไดไมมากนัก เนื่องจากมีอาจารยจํานวนหนึ่งท่ีจบปริญญาโท 
ยงัไมมีความชัดเจนในการมีแผนท่ีจะเรยีนตอ ประกอบกับมีคณาจารยจํานวนหนึ่งตองเกษียณอายุราชการ อยางไรก็ตาม
คณะฯ ไดมีความพยายามกระตุนใหอาจารยขอตําแหนงวิชาการเพิ่มข้ึน เพื่อใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการในการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางถูกตองเหมาะสมท้ังในงานวิชาการและวิชาชีพ  คณะฯไดเนนใหอาจารยปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร และในการเรียนการสอน คณะฯ มีระบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญใน
รูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนวิชาโครงงาน (Project) เปนตน ท้ังนี้คณะฯ มีระบบการประเมินผลการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูดวยระบบอิเล็กทรอนกิสอยางเปนระบบ นอกเหนือจากการเรียนการสอนแลว 
คณะฯ ยังไดสนับสนุนสงเสริม และพัฒนานักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
ปจจัยดานหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาดวย โดยคณะฯ จัดใหมีบริการเพิ่มเติมดานคอมพิวเตอร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2550 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา เทากับ 17.90:1 เพิ่มข้ึนจากป 2549 (14.87:1) มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 87 คน จากจํานวน
อาจารยท้ังหมด 172 คน คิดเปนรอยละ 50.58 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 (รอยละ 47.34) มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 55.23 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 (รอยละ 53.85) และมีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในระดับดีมาก 4.46 
จากคะแนนเต็ม 5 สูงกวาปการศึกษา 2549 (4.33) และนักศึกษาของคณะฯ ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ  
และมีนักศึกษารอยละ 48.56  ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร(4ป) เพิ่มข้ึนจากป 2549  (รอยละ 41.53) 

คณะฯ มีการดําเนินการผลิตบัณฑิตในปการศึกษา 2550 จํานวน 672 คน โดยเนนการเรียนการสอนใหนักศึกษามี
ความรู ความสามารถ  มีทักษะท่ีจําเปน ในสาขาวศิวกรรมศาสตร  และเปนคนดีมีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ตามความตองการของสังคมและชุมชน รวมท้ังมีผลงานในดานวิชาการและวิชาชีพซึ่ง
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยการสอนจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ มีอุปกรณและสื่อการสอน 
รวมถึงปจจัยสนับสนุนตางๆ ท่ีมีคุณภาพอยางพอเพียง  รวมท้ังระบบการสอน การสอบ และการประเมินผลท่ีเปนระบบ อีก
ท้ังยังมีกลไกใหองคกรหรือบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจาํทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   นักศึกษาท่ีจบออกไป สามารถหางานไดถึงรอยละ 81.82 และ
ทํางานไดตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนรอยละ 76.92  ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑรอยละ 92.88  และไดรับเงินเดือน
เฉลี่ย 17,140 บาท ซึ่งเปนคาเฉลี่ยท่ีสูงกวาเกณฑ  บัณฑิตของคณะฯ ไดรับความพึงพอใจจากนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต อยูในระดับดี (3.78 จากคะแนนเต็ม 5) โดยมีจุดเดนท่ีดานความมีศีลธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและการอยู
รวมกันอยางมีความสุข รวมท้ังมีนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม และรางวัลในระดับชาติถึง 83  ราย เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 ซึ่งมี 39 ราย  โดยเปนรางวัลท่ีไดจาก
วิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาจํานวน 73 รางวัล   ปการศึกษา 2550 คณะฯ มีสัดสวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตอ
นักศึกษาท้ังหมดเปนรอยละ 18.06    มีบทความวิทยานิพนธปรญิญาโท ท่ีจัดพิมพเผยแพรจํานวน 135 เรื่อง จากจํานวน
วิทยานิพนธท้ังหมด 43 เรื่อง และแมวาในปการศึกษา 2550 ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกจบการศึกษา แตมีผลงานในการ
นําบทความจากวิทยานิพนธไปตีพิมพเผยแพรจํานวน 7 เรือ่ง 

องคประกอบที ่3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 
ปการศึกษา 2550 การดําเนินงานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับดี โดยการ

จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาสามารถดําเนินการไดเพียง 6 ระดับ ท้ังนี้คณะยังไมมีการประเมินการใหบริการอยางเปน
ระบบทุกปซึ่งจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาในสวนนี้ตอไป ในประเด็นการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคนั้นสามารถดําเนินการไดครบถวนท้ัง 4 ระดับซึ่งเปนไปตามเกณฑ และ
มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาคิดเปนรอยละ 89.99 ซึ่งสูงกวาเปาหมายและเกณฑมาตรฐาน 
นอกจากนี้นักศึกษาท่ีไมทําผิดวินัยมีจํานวน 99.1 % ซึ่งตํ่ากวาป 2549 รอยละ 0.24 แตยังสูงกวาเปาหมายท่ีคณะต้ังไว 
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องคประกอบที ่4  การวิจัย 
งานวิจัย เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญ และเปนจุดเนนท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ ในการดําเนินงาน

คณะฯ ไดมีการกําหนดทิศทางความเปนเลิศดานวิจัย และมีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยสรางระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ในหลายมิติ ประกอบดวย 

1. การพัฒนาทีมวิจัย  
2. การพัฒนาหนวยวิจัย และสถานวิจัย 
3. การสนับสนุนทุนวิจัย 
4. การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา 
5. การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและ

ตางประเทศ 
6. การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา 
7. การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
8. การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 
9. การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตาม
กลไกท่ีกําหนด  การดําเนินการตามกลไกขางตนแบบขนานกันไปพรอมๆกันในหลายๆเรื่อง ทําใหในปการศึกษา 2550 
คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและนอกสถาบันรวมท้ังสิ้น 50,962,225.10 บาท  คิดเปนเงิน
สนับสนุนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  346,681.80 บาท/คน มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติรวมท้ังสิ้น  310 เรื่อง และมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร รวม 3 ช้ิน คิดเปนรอยละ 210.88 ตอจํานวนอาจารยประจํา มีเงินสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ
จากแหลงทุนภายในสถาบันเปนเงิน 11,377,179.86 บาท หรือ 77,395.78 บาทตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ลดลง
จากปการศึกษา 2549 เทากับ 2,122.17 บาท/คน และมีเงินสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 
39,585,045.24 บาท หรือ 269,286.02 บาทตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 ถึงรอยละ 35 
มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน จํานวน 100 คน จากอาจารยท้ังหมด 147 คน คิดเปน
รอยละ 68.03 ลดลงจากปการศึกษา 2549 รอยละ 6.97 แตมีจํานวนอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันสูงกวาปการศึกษา 2549  คือมีจํานวน 56 คน จากอาจารยท้ังหมด 147 คน คิดเปนรอยละ 38.10 สูงกวาป
การศึกษา 2549 รอยละ 9.15  ซึ่งแสดงถึงศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยในการแสวงหาแหลงทุนมาภายนอกสนับสนุน
งานวิจัยอยางชัดเจน คณะฯ มีบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติจํานวน 20  และ 12 
บทความ ตามลําดับ เม่ือคิดเทียบกับจํานวนอาจารยประจําของคณะฯท้ังหมด 147 คน จะไดรอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติเทากับรอยละ  21.77  มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติรอยละ 36.63 ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2549 ถึงรอยละ 11.19 และมี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 3 เรื่อง และอยูระหวางขอยื่นจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาอีก 17 เรื่อง 
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องคประกอบที ่5    การบริการวิชาการแกสังคม  
จากการท่ีคณะฯ เปนแหลงวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรในภูมิภาคท่ีเปนท่ีรูจักและยอมรับของชุมชนและ

สังคม  ซึ่งมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณเฉพาะดาน รวมถึงมีเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีคุณภาพอยาง
เพียงพอ ทําใหมีผูใชบริการท่ีเปนลักษณะทางการทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม การใหบริการปรึกษา และการจัด
ฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภายนอกท่ีมอบหมายใหคณะฯ เปนท่ี
ปรึกษาในการดําเนินการโครงการตางๆ และเพื่อเปนการตอบสนองสังคมและชุมชนทองถิ่น คณะฯจะมีการนําความรูและ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยมากข้ึน โดยจะปรับกลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ ใน
ปการศึกษา 2550 นอกจากนี้ คณะฯ ไดมี การเพิ่มศักยภาพในการใหบริการวิชาการท่ีมีความตอเนื่อง โดยมีการดําเนินงาน
ในลักษณะของหนวยงานเครือขายมากยิ่งข้ึน 

ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการในปการศึกษา 2550 สามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพฯ ไดถึง 103 โครงการ คิดเปนรอยละ 70.07 ตอจํานวนอาจารยประจํา  มีอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังหมดจํานวน 46 
คน คิดเปนรอยละ 26.74  ลดลงจากปการศึกษา 2549 รอยละ 20.01 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนจํานวน 1 โครงการ การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการวิจัย จํานวน 1 โครงการ และมีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ มีจํานวน 3 โครงการ  

คณะฯ ไดสนับสนุนคาใชจายและคิดเปนมูลคาของสถาบันในการใหบริการวิชาการ จํานวน 104,889,350.53 บาท 
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549  ประมาณ 103,685,640.53 บาท ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมรอยละ 82.13  ลดลง
จากปการศึกษา 2549 ประมาณรอยละ 1.44  มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ จํานวน 10 แหลง และมีรายรับสุทธิในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพจํานวน 14,202,884.44 บาท คิด
เปน 96,618.26 บาทตออาจารยประจํา  

องคประกอบที ่6    การทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะฯ ไดมีการดําเนินการใหนักศึกษาไดทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ท้ังท่ีเปน

โครงการและกิจกรรมยอย ท้ังในสวนท่ีคณะฯ และท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน และอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
ชมรมตางๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯ ไดใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ การอํานวย
ความสะดวกเรื่องสถานท่ี และบุคลากร รวมท้ังการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาวในสวนของมหาวิทยาลัย 
การใหรางวัลตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีผลงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมดานอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวนท้ังสิ้น 152 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 5.41 ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมด ลดลงจากปการศึกษา 2549 ซึ่งมีถึง 
582 กิจกรรม รอยละ 73.8 เนื่องจากเกณฑท่ีใชในการนับจํานวนกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม ในป 2550 คณะฯ มี
คาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ถึง 2,414,785.91 บาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.91 ตองบดําเนินการ เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 ถึงรอยละ 87.24 
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องคประกอบที ่7    การบริหารและการจัดการ  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการบริหารจัดการโดยใชกลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ท่ีมีการประชุมในป

การศึกษา 2550 เปนจํานวน 15 ครั้งคิดเปน 125 % ของแผน โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานท่ี
สอดคลอง ท้ังในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุงเนนการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ท้ังในระดับคณะฯ
และภาควิชา ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามเปาหมายตัวช้ีวัดเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภารกิจหลักท่ีมี
การติดตามมากกวา 2 ครั้งตอป ในการบริหารงานจะมีการประชุมเปนประจํา และใหความคิดเห็นอยางอิสระ ท้ังนี้ผูบริหาร
จะมุงเนนการมีสวนรวมในทุกระดับ ท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการตางๆ ท้ังท่ีเปนคณะกรรมการหลัก คือ คณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ และคณะกรรมการยอยๆ ตามภาระงานอีกเปนจํานวนมาก รวมถึง
การมีสวนรวมของบุคลากรท่ัวไปในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมพบปะอาจารยและบุคลากร (เลี้ยงน้ําชา) กิจกรรมสันทนา
การตางๆ เปนตน ท้ังนี้คณะฯ เนนการกระจายอํานาจไปยังภาควิชาฯ/หนวยงาน ท้ังในสวนของเงินงบประมาณ และการ
ตัดสินใจภายในภาควชิาฯ/หนวยงาน มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไว
ลวงหนา ทําใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร 

คณะฯ มีกระบวนการสรรหาผูบริหารระดับคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานตางๆ รวมท้ังกระบวนการ
รับสมัครและสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได ท่ีเปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล โดยการแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ตามภาระงานเปน
จํานวนมาก และโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะฯ บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับท่ีชัดเจน เปนท่ียอมรับ 

คณะฯ ไดจัดทําแผนการจัดการความรูและมีการทบทวนแผนเปนระยะๆ และไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรให
บุคลากรของคณะฯ รับทราบท้ังทางเอกสารและทางเมลอิเล็กทรอนิกส คณะฯ ไดดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายมากกวารอยละ 50 

คณะฯ มีแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งรวมอยูในแผนกลยุทธ 5 ปของคณะฯ โดยมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรมีตําแหนงท่ีสูงข้ึนท้ังสายวชิาการและสายสนบัสนุน สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม ฝกอบรม
และเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนนุการจัดประชุมสัมมนานอกสถานท่ีของบุคลากรหนวยงานตางๆ มีมาตรการสราง
ขวัญกําลังใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ท้ังการประกันอุบัติเหตุ และการตรวจสขุภาพประจาํป การแขงขันกีฬาสีของ
บุคลากรทุกระดับในคณะฯ มีระบบการใหยืมเงิน มีเกณฑในการเลื่อนระดับพนักงานเงินรายได รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร
ผานโครงการพัฒนางานและการจัดใหมีการบรรยายและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในคณะฯ นอกจากนี้คณะฯ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและมีการนําผลการประเมินเสนอตอผูบริหารระดับสูง เพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาให
ดีข้ึน คณะฯ ไดพยายามสรางบรรยากาศในทํางานของบุคลากร โดยปรับภมิูทัศนท้ังในและรอบอาคารตางๆ ของคณะฯ 
รวมท้ังปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหนาทํางานอยูสมํ่าเสมอ ตามงบประมาณท่ีมีและการจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

คณะฯ ไดดําเนินนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจมาเปนเวลานานแลว แมปจจุบันคณะฯ มี
ระบบฐานขอมูลเปนจํานวนมากแตก็ยังมีความจําเปนตองเพิ่มและปรับปรุงระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาตาม
ความจําเปน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ฐานขอมูลท่ีมีอยูไดรับการประเมินจากผูเกี่ยวของอยางไมเปนทางการ
อยางสมํ่าเสมอ คณะฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล โดยจัดระบบการอนุญาตใหเขาถึง และระบบการสํารอง
ขอมูล มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลอยางไมเปนทางการ โดยผูเกี่ยวของสามารถแจงผานผูบริหารท่ี
บังคับบัญชาหนวยงานท่ีเปนผูใชงานระบบฐานขอมูลนั้น ใหทราบถึงปญหาหรือเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อใหระบบ



“ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

5-7 

ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  หรือแจงผานฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อนําไปหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศได 

คณะฯ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะฯ ใหกับสาธารณชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอผานทาง 
เอกสาร Website รายงานตาง ๆ การจัดนิทรรศการ คณะฯ มีการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของผานทาง 
ตูรับฟงความคิดเห็น แบบสอบถาม Web board การประเมินความพึงพอใจของผูมาใชบริการ คณะฯ จะมอบหมายใหรอง
คณบดีท่ีรับผิดชอบพิจารณาความคิดเห็นท่ีไดรับมา เพื่อนําไปดําเนินการตามเหมาะสม 

คณะฯ มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการเปนกรรมการ เชน ในคณะกรรมการ
ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  คณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร รวมท้ังมีการปรึกษาหารือ/ขอความคิดเห็นเฉพาะ
เรื่อง/เฉพาะครัง้ จากองคกรท่ีเกี่ยวของ เชน สภาอตุสาหกรรม หอการคา เทศบาล องคการบริหารสวนจงัหวดั และองคการ
บริหารสวนตําบล ประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานของคณะฯ ทางชองทางท่ีกลาวมาแลวขางตน 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ทําใหคณะฯ มีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงได 
และระบบสรางแรงจูงใจโดยใหเงินรางวัลแกคณาจารยท่ีไดรับรางวัลจากผลงานทางวิชาการ ในปการศึกษา 2550 คณะ
วิศวกรรมศาสตรมีคณาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการในระดับชาติจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 24.42 ของอาจารย
ประจําท้ังหมด ซึ่งบรรลตุามเกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนดไว  

คณะฯ มีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ทําหนาท่ีกํากับดูแลในการบริหารความ
เสี่ยง ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนของคณะฯ จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง  มีการพิจารณาและระบุปจจยัเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ท่ีจะสงผลกระทบตอโอกาสท่ีจะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารการศึกษา โดยดําเนินการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดแผนปฏิบัติการไว และมี
การรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแนวทางของการควบคุมภายใน โดยมีคณบดีเปนผูลงนามในการนําสงรายงานสรุป
เสนอตอมหาวิทยาลัย 

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายท้ังระดับคณะ และภาควิชา/หนวยงานภายใน และมี
การกําหนดแนวทางและแผนงานการประเมินผลภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยตัวบงช้ีท่ีไดกําหนดจะเปนไปตามตัว
บงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  มีการประเมิน
การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแตละหนวยงานตามคํารับรอง พบวาผลการดําเนินงานของทุกภาควิชาสามารถบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีเกินรอยละ 80  ผลการประเมินการดําเนินงานของผูบริหารระดับภาควิชาและหนวยงานจะถูกนําไป
เช่ือมโยงกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน และการจายเงินโบนัส 

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีอาจารยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ จาํนวน 78 
คน  ตางประเทศจํานวน 24.5  คน รวมท้ังสิ้น 86 คน (นับไมซ้ําคน) คิดเปนรอยละ 58.50 ของจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงาน
ท้ังหมด และมีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ รอยละ 98.69 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน แตตํ่า
กวาแผนท่ีกําหนดเล็กนอย โดยคณะฯ ใชงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจําท้ังหมด เปนเงิน 44,763 บาท/คน ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานมาก 

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ 5ส โดยแยกเปนคณะกรรมการอํานวยการ 5 ส  
คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส และคณะอนุกรรมการประเมินผล มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป ท่ี
สามารถดําเนินตามแผนงานไดมากกวารอยละ 80 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาและมีการ
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ใหรางวัลกับพื้นท่ีท่ีไดรับคะแนนการประเมินสูง มีการกําหนดมาตรฐาน 5ส. เพื่อสะดวกในการประเมินและติดตามผล ได
มีการจัดทําแผนและทบทวนกิจกรรม 5ส เปนประจาํทุกปอยางตอเนื่อง  

จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนในป 2550 ท้ังหมด 8 ครั้ง เปนโจรกรรม 5 ครั้ง (ลัก
ขโมยทรัพยสินของบุคลากร 4 ครั้ง และขโมยตนไมในกระถางสําหรับประดับสวนหยอมของคณะฯ  1 ครั้ง)  และเปน
อุบัติเหตุทางดานการจราจร 3 ครั้ง 

องคประกอบที ่8    การเงินและงบประมาณ 
คณะฯ มีแผนตางๆ ไดแก แผนกลยุทธทางการเงิน (รวมอยูในแผนกลยุทธของคณะฯ) แผนการจัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน แผนการจัดสรรเงิน แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได แผนการใชเงินรายไดพัฒนา
ภาควิชา คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางเงินท่ีมีการรายงานสรุปฐานะทางการเงินให คณะกรรมการประจําคณะฯ 
รับทราบทุกไตรมาส และรายงานสรุปฐานะทางการเงินสําหรับเงินรายไดใหผูบริหารทราบทุกเดือน เพื่อใชในการ
วิเคราะห/ตัดสินใจ โดยมีหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีตรวจสอบการใชเงินของคณะฯ  ใหเปนไปตาม
ระบบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

คณะฯ มีคณะกรรมการในการพิจารณาความตองการการใชทรัพยากร เชน งบประมาณคาท่ีดิน สิ่งกอสราง 
งบประมาณคาครุภัณฑ ในการพิจารณาคณะกรรมการตองพิจารณาเชิงวิเคราะหถึงความจําเปนและความคุมคา เนื่องจาก
งบประมาณมีจํากัด  คณะฯ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เชน 
หองเรียน  หองประชุม ยานพาหนะ อาจารย ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/วทิยากร 

ผลการดําเนินงาน ในป 2550  คณะฯ มีสินทรัพยถาวรตอจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 193,285.14 บาท/คน ซึ่ง
ลดลงกวาปการศึกษา 2549 เนื่องจากมูลคาสินทรัพยถาวรลดลง โดยยังอยูในระดับเกณฑคุณภาพ แตตํ่ากวาตามแผน มี
คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเทียบเทา 67,716.38 บาท/คน อยูในกรอบของเกณฑมาตรฐาน มีเงินเหลือจายสุทธ ิ
จํานวน 20,617,554.57 บาท คิดเปนรอยละ 7.62 ของงบดําเนินการ และมีคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,640.87 บาท/คน ตํ่ากวาเกณฑและแผนท่ีกําหนด 

องคประกอบที ่9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง ตามองคประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเปาหมายตัวบงช้ีตามดัชนีช้ีวัด
หลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพของสกอ. และสมศ. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และนําผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไข ในการดําเนินการเพื่อใหมีการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หนวยงาน คณะฯ ไดมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีการแลกเปลี่ยนระบบและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเปนแบบอยางของหนวยงานอื่นๆ 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ท้ังจากการเรียนการ
สอน รายวิชาแนะนําวิศวกรรมศาสตร รายวิชาโครงงาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ ซึ่งนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมในฐานะผูจัด ตองดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA-Par 
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ตัวบงช้ีท่ียังเปนจุดออนและตองมีการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน คือ ระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา ซึ่งยังมีปญหาท้ังการรายงานขอมูลตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และการจัดทํารายงาน
ประจําป ประเมินคุณภาพ ยังไมสามารถปดขอมูลและจัดทําใหแลวเสร็จตามกําหนดได 

องคประกอบที ่10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชมุชนภาคใต 
ผลการดําเนินงานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ได

เปดโอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใต ทําใหมีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปด
โอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ซึ่งมีเพียง 1 โครงการ คือ การ
รับนักศึกษาดวยวิธีรับตรง จํานวน 225 คน จากจํานวนรับ 810 คน คิดเปนรอยละ 27.78 ลดลงจากปการศึกษา 2548 ซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 31.91 และมีแนวโนมท่ีจะลดลงอีกในปการศึกษาตอๆ ไป ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธของ
คณะฯ ท่ีจะเพิ่มชองทางในการรับนักศึกษาภายใตโครงการพิเศษใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มคุณภาพของนักศึกษารับเขาใหม และ
เพิ่มสัดสวนนักศึกษาท่ีมาจากภูมิภาคอื่นใหมากข้ึน โดยในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีสัดสวนของนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน 
14 จังหวัดภาคใตสูงถึงรอยละ 94  

คณะฯ ไดรวมมือกับหนวยงาน/สังคม และชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต ในลักษณะของการใหบริการ
วิชาการ เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคมในลักษณะการฝกอบรม การใหคําปรึกษา แนะนําแกธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชนและ
บุคลากรในภาคใต การศึกษาวิเคราะหเพื่อเสริมสรางและพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 
ท้ังหมดจํานวน 85 โครงการ เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 เล็กนอย 

องคประกอบที ่11 วิเทศสัมพันธ 
ผลการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดเปดสอนรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 12 

รายวิชา จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด 533 รายวิชา คิดเปนรอยละ 2.25 มี Joint-degree Program เปนจํานวน 1 โปรแกรม ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเคมี ในระดับปริญญาตรีกับ University of Regina มีชาวตางประเทศมาเยือนคณะฯ 
จํานวน 80 คน ลดลงจากปการศึกษา 2549 รอยละ 10.10 มีนักศึกษาชาวตางประเทศมาฝกงานท่ีคณะฯ จํานวน 32 คน 
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 23.07 มี Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศจํานวน 4 คน เทากับป
การศึกษา 2548 และมีบุคลากรและนักศกึษาของคณะฯ ไปตางประเทศจํานวน 206 คน แบงเปนบุคลากร 128 คน นักศึกษา 
78 คน คณะฯ ยังไมมีบุคลากรของคณะฯ ท่ีเปน Advisors และ Co-advisor กับสถาบันในตางประเทศ แตมีโครงการวิจัยท่ีทํา
รวมกับชาวตางประเทศ จํานวน 8 โครงการ เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 จํานวย 3 โครงการ 

คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับตางประเทศ จํานวน 17 โครงการ เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 จํานวน 5 
โครงการ โดยลักษณะความรวมมือจะเปนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา จัดการหลักสูตรรวม และความรวมมือทาง
วิชาการ  มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรและนักศึกษา จํานวน 8 โครงการ มีบุคลากรและนักศึกษา
เขารวมท้ังหมด 504 คน สวนใหญเปนโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยในปการศึกษา 2550 คณะฯ ยังไมมี Joint 
Publication และไมมีนักศึกษาท่ีไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 

 
สรุปโดยรวม คณะวิศวกรรมศาสตรสามารถดําเนินงานบรรลุตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไดในระดับท่ีดีพอ 

สมควร และเม่ือเทียบกับมาตรฐานตัวบงช้ีของ สมศ. และผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับดี 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ (SAR-6)
คณะวิศวกรรมศาสตร

ลําดับที่ ช่ือองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได ผลการประเมิน
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20 4.11 ดี
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (24) 50 3.38 พอใช
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) 20 3.83 ดี
4 การวิจัย (12) 50 4.76 ดีมาก
5 การบริการวิชาการแกสังคม (8) 20 3.96 ดี
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3) 10 4.00 ดี
7 การบริหารและการจัดการ (13) 20 4.38 ดี
8 การเงินและงบประมาณ (6) 20 3.83 ดี
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4) 20 4.00 ดี

คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 230 4.04 ดี
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2) 10 2.50 ควรปรับปรุง
11 วิเทศสัมพันธ* (1) 10 5.00 ดีมาก

คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 250 4.02 ดี
ผลการประเมินระดับกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (SAR-7) ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 ของคณะวิศวกรรมศาสตร

ตั้ง 2548 หาร 2548 ป 2548 ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550
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)
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บแ
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 (1
,0)
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 (1
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 คะ
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น

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20.00 2.67 0.67 0.33 4.11 4.11
    1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)

6.66 7 7 3 1 0 5.00 1.67

    1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
(รอยละ)

6.67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 63 78 80.77 85.00 2 0 0 2.33 0.78

    1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผน
ยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ)

6.67 5 5 5 5 3 1 1 5.00 1.67

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50.00 2.17 0.72 0.35 3.38 3.38
    ตัวบงชี้รวม (18) 30.00 2.28 0.67 0.45 3.50 3.50
    2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 1.66 5 7 2 0 0 2.33 0.13
    2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 1.66 7 7 7 7 3 1 1 5.00 0.28
    2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ)
1.66 5 4 3 1 0 5.00 0.28

    2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 1.66 (16.03-20) 20 -19.84 (14.87-20) 20 -25.67 (17.90-20) 20 -10.50 -25.00 1 1 0 2.00 0.11
    2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)
1.66 13.5-70-82.5 166 8-42-50 12-77-80 169 7-46-47 10-75-87 172 5-44-51 5-45-50 2 1 0 3.00 0.17

    2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

1.66 83-60-23 166 50-36-14 78-64-27 169 46-38-16 77-65-30 172 45-38-17 45-38-17 1 1 0 2.00 0.11

    2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
 (ระดับ)

1.67 4 4 4 4 3 1 1 5.00 0.28

    2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (ขอ)

1.67 4 3 2 1 0 3.67 0.20

    2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (รอยละ)

1.67 235 276 85.14 260 301 86.38 351 429 81.82 85.00 3 0 1 4.00 0.22
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วงน้ํ
าห
นัก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน

คาน้ํ
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255

0
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ตั้ง 2548 หาร 2548 ป 2548 ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550
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    2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม
เกณฑ (รอยละ)

1.67 209 235 88.94 242 260 93.08 326 351 92.88 99.00 2 0 0 2.00 0.11

    2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ระดับ
 (5))

1.67 3.64 3.84 3.78 3.50 3 1 1 5.00 0.28

    2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 
ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดานส่ิงแวดลอม
 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ 
(รอยละ)

1.67 57 5,523 1.03 39 5,362 0.73 83 5,990 1.39 0.50 3 1 1 5.00 0.28

    2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 1.67 25 25 100.00 28 28 100.00 28 29 96.55 100.00 2 0 0 2.00 0.11
    2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ระดับ (5))
1.67 4.11 4.33 4.46 4.20 3 1 1 5.00 0.28

    2.15 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (รอยละ)

1.67 207 235 88.09 235 260 90.38 270 351 76.92 90.00 2 0 0 2.00 0.11

    2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)

1.67 23 22 34 20 3 1 1 5.00 0.28

    2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ) 1.67 5 5 5 5 3 1 1 5.00 0.28
    2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในหลักสูตร (รอยละ)
1.67 301 594 50.67 341 821 41.53 371 764 48.56 50.00 0 0 0 - -

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20.00 2.00 0.80 0.20 3.20 3.20
    2.19 รอยละของอาจารยประจําซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รอยละ)
4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 90 105 85.71 80.00 2 1 0 3.67 0.73

    2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)

4.00 29 39 74.36 81 48 168.75 135 43 313.95 100.00 3 1 1 5.00 1.00

    2.21 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)

4.00 - 70 - - 97 - 4 36 11.11 20.00 2 0 0 2.33 0.47

นศ.บัณฑิตและศิษยเกาบัณฑิตไดรางวัล
ดานวิจัย/วิทยานิพนธ : นศ.บัณฑิตและ

ศิษยเกาบัณฑิต
 = รอยละ  0.69 (3/436)
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    2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ)

- - - 2 1 200.00 7 - - 100.00

    2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
(รอยละ)

4.00 557 3,508 15.88 600 3,199 18.76 645 3,571 18.06 17.00 2 1 0 3.00 0.60

    2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวน
นักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ)

4.00 250 557 44.88 258 600 43.00 301 645 46.67 40.00 1 1 0 2.00 0.40

    2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 6 10 27 17
    2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ

ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (รอยละ)
- - -

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20.00 2.25 1.00 0.25 3.83 3.83
    3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 5.00 6 6 1 1 0 2.33 0.58
    3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (ระดับ)
5.00 4 4 3 1 0 5.00 1.25

    3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ)

5.00 2,951 2,951 100.00 2,599 2,599 100.00 2,633 2,926 89.99 60.00 3 1 1 5.00 1.25

    3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา 
(รอยละ)

5.00 3,477 3,508 99.12 3,178 3,199 99.34 3,539 3,571 99.10 99.00 2 1 0 3.00 0.75

4. การวิจัย (13) 50.00 2.88 0.94 0.76 4.76 4.76
    ตัวบงชี้รวม (11) 30.00 2.80 0.90 0.60 4.60 4.60
    4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค (ขอ)
3.00 6 6 3 1 0 5.00 0.50

    4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 3.00 5 4 3 1 0 5.00 0.50
    4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)
3.00 50,623,372.93 150 337,489.15 41,410,206.05 152 272,435.57 50,962,225.10 147 346,681.80 275,000.00 3 1 1 5.00 0.50
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    4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอย
ละ)

3.00 166.05 150 110.70 242.12 152 159.29 310 147 210.88 110.00 3 1 1 5.00 0.50

    4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.00 10,708,398.84 150 71,389.33 12,086,728.72 152 79,517.95 11,377,179.86 147 77,395.78 75,000.00 3 1 1 5.00 0.50

    4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.00 39,914,974.09 150 266,099.83 29,323,477.33 152 192,917.61 39,585,045.24 147 269,286.02 200,000.00 3 1 1 5.00 0.50

    4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(รอยละ)

3.00 61 150 40.67 114 152 75.00 100 147 68.03 60.00 3 1 1 5.00 0.50

    4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(รอยละ)

3.00 57 150 38.00 44 152 28.95 56 147 38.10 40.00 2 0 0 2.00 0.20

    4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(รอยละ)

3.00 14.60 150 9.73 10.85 152 7.14 32.00 147 21.77 7.00 2 1 1 4.00 0.40

    4.10 รอยละของอาจารยที ่Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* 
(รอยละ)

3.00 #N/A 150 #N/A #N/A 152 #N/A 123.50 147 84.01 70.00 3 1 0 5.00 0.50

    4.11 จํานวนโครงการวิจัยและจํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุน
วิจัย (โครงการ/วงเงิน)

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 57/
5,495,880

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 20.00 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00
    4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed 

journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัย (รอยละ)

10.00 45 166 27.11 43 169 25.44 63 172 36.63 30.00 3 1 1 5.00 2.50

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550

7-4



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ตั้ง 2548 หาร 2548 ป 2548 ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550

ตา
มเก

ณฑ
 (1

,2,3
)

เทีย
บแ
ผน

 (1
,0)

พัฒ
นา
การ

 (1
,0)

รว
ม 5

 คะ
แน
น

คะ
แน
นถ

วงน้ํ
าห
นัก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน

คาน้ํ
าห
นัก

เปา
หม

าย 
255

0

    4.13 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในรอบ 5 ป ที่ผานมา 
(ชิ้นงาน)

10.00 3 5 3 3 3 1 1 5.00 2.50

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20.00 2.38 0.88 0.50 3.96 3.96
    5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

สถาบัน (ระดับ)
2.50 6 6 3 1 0 5.00 0.63

    5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (รอยละ)

2.50 34 166 20.48 79 169 46.75 46 172 26.74 25.00 3 1 1 5.00 0.63

    5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

2.50 118 150 78.67 67 152 44.08 103 147 70.07 45.00 3 1 1 5.00 0.63

    5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 2.50 86.91 83.57 82.13 80.00 2 1 0 3.00 0.38
    5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา (บาท/คน)
2.50 1,254,651.00 150 8,364.34 1,203,710.00 152 7,919.14 104,889,350.53 147 713,533.00 8,000.00 3 1 1 5.00 0.63

    5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)

2.50 5 5 5 5 3 1 1 5.00 0.63

    5.7 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม 
รพ.และรพ.ทันตกรรม) ตองบดําเนินการทั้งหมด (รอยละ)

2.50 #N/A 214,113,559.30 #N/A #N/A 181,018,362.18 #N/A 374735.44 264,993,170.62 0.14 0.20 0 0 0 - -

    5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากร
ทั้งหมด (รอยละ)

2.50 #N/A 321.50 - #N/A 347.00 - 29 338.00 8.58 5.00 2 1 0 3.67 0.46

    5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ศูนย/เครือขาย)

6 6 10 6

    5.10 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน
ตออาจารยประจํา (บาท/คน)

7,043,443.81 150 46,956.29 6,700,314.72 152 44,081.02 14,202,884.44 147 96,618.26

ขอมูล  ป 2548, 2549 ไมตรงกับขอมูล SAR ป 49 เนื่องจาก ป 2548,2549 ใชจํานวนกิจกรรม แตป 2550 ใชจํานวน
โครงการ

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550

7-5



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ตั้ง 2548 หาร 2548 ป 2548 ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550

ตา
มเก

ณฑ
 (1

,2,3
)

เทีย
บแ
ผน

 (1
,0)

พัฒ
นา
การ

 (1
,0)

รว
ม 5

 คะ
แน
น

คะ
แน
นถ

วงน้ํ
าห
นัก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน

คาน้ํ
าห
นัก

เปา
หม

าย 
255

0

    5.11 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน (ระดับ)

5 5 5

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6) 10.00 2.67 0.67 0.33 4.00 4.00
    6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 3.33 4 3 3 1 0 5.00 1.67
    6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติทั้งหมด (รอยละ)

3.33 464 2,951 15.72 582 2,452 23.74 152 2,810 5.41 2.00 3 1 1 5.00 1.67

    6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (รอยละ)

3.34 1,785,263.50 214,113,559.30 0.83 1,289,630.67 181,018,362.18 0.71 2,414,785.91 264,993,170.62 0.91 1.00 2 0 0 2.00 0.67

    6.4 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม (ชิ้น)

- 2 3

    6.5 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับ)

2 2 3

    6.6 จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม (เร่ือง) - - -
7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20.00 2.69 0.85 0.31 4.38 4.38
    7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)
1.54 5 5 3 1 0 5.00 0.39

    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 1.54 3 3 2 1 0 3.67 0.28
    7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 1.54 2 2 1 1 0 2.33 0.18
    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)
1.54 6 4 3 1 0 5.00 0.39

    7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ
การวิจัย (ระดับ)

1.54 4 4 5 5 3 1 1 5.00 0.39

    7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ)

1.54 5 3 3 1 0 5.00 0.39
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    7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (รอยละ)

1.54 #N/A 166 #N/A #N/A 169 #N/A 42 172 24.42 1.00 3 1 0 5.00 0.39

    7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
(ระดับ)

1.54 5 5 3 1 0 5.00 0.39

    7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)

1.54 8 8 3 1 0 5.00 0.39

    7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

1.54 91 150 60.67 95 152 62.50 86 147 58.50 60.00 2 0 0 2.00 0.15

    7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจําทั้งหมด (บาท/คน)

1.54 4,381,161.99 166 26,392.54 4,733,698.52 169 28,010.05 7,699,305.20 172 44,763.40 26,000.00 3 1 1 5.00 0.39

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

1.53 171.5 171.5 100.00 195 195 100.00 188.5 191 98.69 100.00 3 0 1 4.00 0.31

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 1.53 3 3 3 3 3 1 1 5.00 0.38
    7.14 จํานวนคร้ังความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน

มหาวิทยาลัย) (คร้ัง)
0 7 8

8. การเงินและงบประมาณ  (6) 20.00 2.50 0.67 0.50 3.83 3.83
    8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)
3.33 7 7 3 1 0 5.00 0.83

    8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 3.34 4 4 4 4 3 1 1 5.00 0.84
    8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท/คน) 3.34 586,792,628.90 2,387.70 245,756.43 513,947,687.19 2,208.41 232,722.95 508,568,959.17 2,660.08 191,185.59 200,000.00 3 0 1 4.00 0.67
    8.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (รอยละ) 3.33 (89,674-

70,312)
70,312 27.54 (81,968-

70,312)
70,312 16.58 (67,716-

70,312)
70,312 -3.69 20.00 3 1 1 5.00 0.83

    8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละ) 3.33 19,148,903.53 233,262,462.83 8.21 28,302,247.33 209,320,609.51 13.52 20,617,554.57 270,625,458.19 7.62 5.00 2 1 0 3.00 0.50
    8.6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท/คน)
3.33 40,410,939.92 2,387.70 16,924.63 15,795,055.74 2,208.41 7,152.23 15,005,178.43 2,660.08 5,640.87 7,000.00 1 0 0 1.00 0.17

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20.00 2.25 1.00 0.50 4.00 4.00

 รับรางวัลวิจัย:ไดรางวัล (รอยละ) = 61.90 (26/42)
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    9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)

5.00 5 5 6 5 3 1 1 5.00 1.25

    9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา (ระดับ)

5.00 4 3 2 1 0 3.67 0.92

    9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ) 5.00 5 5 5 5 3 1 1 5.00 1.25
    9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ

ทันเวลา (ระดับ)
5.00 2 2 1 1 0 2.33 0.58

    9.5 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น (ระดับ) 0
10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต*  (2) 10.00 1.50 0.50 0.50 2.50 2.50
    10.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปด

โอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาน 14 จังหวัดภาคใตที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา (รอยละ)

5.00 379 804 47.14 232 727 31.91 225 810 27.78 30.00 0 0 0 - -

    10.2 จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับ
สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต (โครงการ)

5.00 116 82 85 50 3 1 1 5.00 2.50

11. วิเทศสัมพันธ*  (14) 10.00 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00
    11.1 รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

(รอยละ)
13.00 476 2.73 17 513 3.31 12 533 2.25

    11.2 จํานวนหลักสูตร Bilingual (หลักสูตร) - - -
    11.3 จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs 

(หลักสูตร)
- 6 3

    11.4 จํานวน Joint-degree Programs (หลักสูตร) - 1 1
    11.5 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย (คน) 78 89 80
    11.6 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย และศึกษาที่

มหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ (คน)
24 26 32

    11.7 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ (คน) - 4 4
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    11.8 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ (คน-คร้ัง) 51 68 206

    11.9 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนAdvisors/Co-advisors ให
สถาบันในตางประเทศ (คน-คร้ัง)

- - -

    11.10 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint Research) 
(โครงการ)

- 5 8

    11.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ (โครงการ) 10.00 11 12 17 5 3 1 1 5.00 5.00
    11.12 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของ

นักศึกษาและบุคลากร (ดานภาษาตางประเทศ) (โครงการ)
3 โครงการ
ผูเขารวม 
222 คน

6 โครงการ
ผูเขารวม 

91 คน

8 โครงการ
ผูเขารวม 
504 คน

    11.13 จํานวน Joint Publication (เร่ือง) - - 3
    11.14 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ (คน) - - -

รวมคะแนนเฉล่ียทั้ง 11 องคประกอบ 250.00 2.45 0.81 0.48 3.98 4.02
อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย
** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.
**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.
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 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-1 

ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 (SAR-8) 
องคประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี

การกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ
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ัฒน
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ร 

รวม
คะ
แน
น 

6.66 7 - - 7 ไมครบ 5 
ขอแรก 

5 - 6 ขอ
แรก 

ครบทุกขอ 3 1 0 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการดําเนินภารกิจหลักแตละดานไดคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ 
ของชาติ โดยคณะฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา และปณิธานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งระบุอยูในแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธทุกป และกําหนดใหมีการทบทวน
แผนกลยุทธเม่ือมีการดําเนินการถึงครึ่งหนึ่งของชวงเวลาของแผน  (วศ.1.1-1 วศ. 1.1-2 และ วศ. 1.1-3) 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระยะกลาง เริ่มจากการรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธระยะกลาง
ในชวงท่ีผานมา (พ.ศ. 2545-2549) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (วศ. 1.1-4) ระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
และบุคลากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (วศ. 1.1-5 และ วศ. 1.1-6) พิจารณาสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป วิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส ยกรางแผนกลยุทธ เผยแพรและรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมในคณะฯ และนํา
รางแผนกลยุทธของความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (วศ. 1.1-7) โดยแผนกลยุทธดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รางแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2550-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ (วศ. 1.1-8) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ของการดําเนินงานประจําป 2550 (วศ. 1.1-9) และตัว
บงช้ีของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ชวงป 2550-2554 ซึ่งครอบคลุมภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลักและตัวบงช้ีตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 2 ครั้ง ในป 2550 (วศ. 1.1-10 และ วศ. 1.1-11) 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-2 

 
เอกสารอางอิง: 

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-
2554  http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 

วศ. 1.1-2 แผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550 
วศ. 1.1-3 แผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2551 
วศ. 1.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 038/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะ

วิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2550-2554 
วศ. 1.1-5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํารางแผนกลยุทธ คณะวศิวกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2550-2554” 

วันท่ี 28-29 เมษายน 2550 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยนบีช รีสอรท จังหวดัสงขลา 
วศ. 1.1-6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. 2550-2554” วันท่ี 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรม
ธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง 

วศ. 1.1-7 มติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 8/2550  วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ให
ความเห็นชอบแผนกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตร (ป 2550-2554) 

วศ. 1.1-8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139 

วศ. 1.1-9 รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ. 1.1-10 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 12/2550 วันท่ี 21 ธันวาคม 2550  ให
ความเห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2550 

วศ. 1.1-11 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร วาระพิเศษครั้งท่ี 1/2551 วันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2551  ใหความเห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานและเปาหมายของตัวบงช้ีของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ชวงป 2550-2554 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-3 

 
องคประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.67 85.00 N/A N/A 80.77 รอยละ 60-
74 

รอยละ 75-
89 

รอยละ 90 
ข้ึนไป 

2 0 0 2.33 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร กาํหนดรายการองคประกอบ ตัวบงช้ี เปาหมายของแตละตัวบงช้ีและคาน้ําหนักของตัว

บงช้ีท่ีดําเนินการ ในรอบปการศึกษา 2550/ ปงบประมาณ 2550 โดยไดเสนอขอความเห็นชอบตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ (วศ. 1.1-10 และ วศ. 1.2-1) 

ในปการศึกษา 2550/ ปงบประมาณ 2550 คณะวิศวกรรมศาสตรมีตัวบงช้ีท่ีมีการดําเนินการและประเมินผลการ
ดําเนินงาน จาํนวน 80 ตัวบงช้ี โดยไดกําหนดใหมีตัวบงช้ีท่ีสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมตํ่ากวารอยละ 85 ของ
จํานวนตัวบงช้ี 78 ตัวบงช้ี (ไมรวมตัวบงช้ีนี้และตัวบงช้ีท่ี 2.22) และมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ
ในการรวบรวมและรายงานขอมูลสวนกลาง หนวยงานและภาควชิาตางๆ เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมและรายงาน
ขอมูลสนับสนุนตัวบงช้ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน คณะฯ มีตัวบงช้ีท่ีสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 
63 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 80.77 (วศ. 1.2-1) 

จากผลการดําเนินการนี้ทําใหคณะฯ สามารถเห็นภาพรวมในการดําเนินงาน โดยจะมีการพิจารณาปรับ/เปลี่ยน
เปาหมายตามตัวบงช้ีท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดความทาทายในการดําเนนิงานและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สวนตัวบงช้ีท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายนั้น มีความจําเปนท่ีจะตองมีการวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาเปนขอมูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการในปตอไป
รวมท้ังจัดระบบการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเหลานี้อยางใกลชิด 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 1.1-10 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 12/2550 วันท่ี 21 ธันวาคม 2550  ให
ความเห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2550 

วศ. 1.2-1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-4 

 
องคประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.67 5 5 5 5 1-2 ขอแรก 3 ขอแรก อยางนอย 
4 ขอแรก 

3 1 1 5.00 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
2 =  มีแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
3 =  มีการวเิคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
4 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
5 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตรอยละ80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธระยะกลาง ชวงปงบประมาณ 2550-2554 

โดยรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ ไดใหรายละเอียดไวแลวในตัวบงช้ีท่ี 1.1 (วศ. 1.1-4) 
ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ มีการศึกษาและวิเคราะหแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รางแผนพัฒนา

อุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2550-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ ทําใหม่ันใจไดวาแผนกลยุทธของคณะฯ (วศ. 1.1-1) มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติไมนอยกวารอยละ 80 ของแผน 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-
2554  http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 

วศ. 1.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 038/2550  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะ
วิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2550-2554 

 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-5 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาอุดมศึกษา รวมท้ัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1.2 บุคลากรบางสวน ยังไมสามารถบูรณาการภาระงานท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค และกลยุทธตางๆ ท่ีระบุไวในแผนกลยุทธของคณะฯ 

1.3 การพัฒนาแผนกลยุทธของคณะฯ ยังไมมีการดําเนินการเพื่อรับทราบขอมูลและความคิดเห็นจากผูมีสวน
เกี่ยวของไดเสียกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ อยางเปนระบบ 

2. จุดแข็ง 
2.1 คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง และมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ เปนอยางมาก ท้ังในการ

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกรางแผน การแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ ในท่ีประชุมช้ีแจง รวมท้ัง
ผานระบบ Intranet ของคณะฯ 

2.2 คณะฯ มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธท่ีเปนระบบ ท้ังในสวนของการวิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธฉบับท่ีผานมา การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวิเคราะหแผนยทุธศาสตรท่ี
เกี่ยวของ เชนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3. โอกาส 
3.1 การกําหนดตัวบงช้ีท่ีเกี่ยวของกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ทําใหคณะฯ ไดมีโอกาส

ทบทวนกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ วามีกิจกรรมใดท่ียังมิไดดําเนินการอยาง
เปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2550-2554 ในชวงครึ่ง
ระยะของแผน รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ในระยะตอไป 

4. อุปสรรค 
4.1 ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษามีจาํนวนคอนขางมาก ท้ังท่ี

กําหนดโดยสํานักงานการอุดมศึกษา สํานักงานมาตรฐานการศึกษา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยตัว
บงช้ีเหลานี้ สวนหนึ่งเนนกระบวนการดําเนินการซึ่งวัดและประเมินเปนจํานวนขอหรือระดับ สวนหนึ่งเนน
ผลลัพธในการดําเนินการ  

4.2 ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา บางตัวมีความซ้ําซอน (เชน
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 และ 1.3) ซึ่งนาจะควบรวมเปนตัวบงช้ีเดียวกันได 

4.3 คณะฯ ไมทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยยังไมไดรับการแผยแพรอยาง
เปนทางการ เปนปญหาอุปสรรคตอการจัดทําแผนกลยุทธในระดับคณะฯ 

4.4 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ ไมสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ท่ีไดกําหนดไวในแผน การขยายจํานวน
รับนักศึกษา การเปดสาขาวิชาใหมๆ ทําใหตองใชงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน ทําใหกิจกรรมตางๆ ท่ีได
กําหนดไวในแผนหลายกิจกรรม ยงัไมสามารถดําเนินการไดหรือดําเนินการไดลาชากวาท่ีกําหนดไว  



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-6 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1 คณะฯ ตองเรงพัฒนาระบบการรับทราบขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของไดเสียจากภายนอก เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการระยะตอไป 
5.2 คณะฯ ตองดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนระบบ โดย

จะตองบูรณาการดัชนีผลการปฏิบัติงานในแผนกลยุทธ กับตัวบงช้ีในระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหการ
ประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1.66 7 - - 5 ไมครบ 5 
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5 - 6 ขอ
แรก 

ครบทุกขอ 2 0 0 2.33 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2 = มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3 = มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกเรื่อง 
4 = มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 
5 = มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
6 = หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร

ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
7 = หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวน

มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินการในแตละระดับดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
คณะฯ ดําเนินการในเรื่องของการเปดและปดหลักสูตร ตามกลไกท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ภายใตการ
กํากับดูแลของกรรมการชุดตางๆ ตามระดับของหลักสูตร โดยมีกลไกการเปดและปดหลักสูตร ดังนี้ 
ข้ันตอนการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
1. คณะฯ และ ภาควิชาเห็นชอบในหลักการการเปดหลักสูตร 
2. บรรจุหลักสูตรในแผนของคณะฯ 
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3. ภาควิชา/หลักสูตร จัดทําหลักคิดและความพรอม เสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ (ระดับ
ปริญญาตร)ี  หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ (ระดับปริญญาโท/เอก) เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

4. คณะฯ เสนอหลักคิดไปยังคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต (ระดับปริญญาตรี) หรือคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/เอก) และนําเสนอตอไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

5. ภาควิชา/หลักสูตร แตงต้ังกรรมการรางและจัดทําหลักสูตร โดยตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก อยางนอย 3 ทาน 

6. ภาควิชา/หลักสูตร จัดทําหลักสูตร และ เสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อใหความเห็น ขอเสนอแนะ 
7. ภาควิชา/หลักสูตร เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงแกไขตามความเห็นของ ผูทรงคุณวุฒิเขาท่ีประชุมของ 

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ  หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

8. คณะฯ เสนอหลักสูตรท่ีผานการเห็นชอบและแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะฯ หรือ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  แลว  เข า ท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาเขตฯ หรือ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

9. กองบริการการศึกษา หรือบัณฑิตวิทยาลัย โดย คณะ/ หลักสูตร เสนอหลักสูตรท่ีผานการเห็นชอบ
และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาเขตฯ หรือกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยแลว  เขาท่ีประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

10. กองบริการการศึกษา หรือบัณฑิตวิทยาลัย โดย คณะ/ หลักสูตร จัดทําหลักสูตรท่ีผานการเห็นชอบ
และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการแลว เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

11. มหาวิทยาลัย โดยคณะ/ หลักสูตร จัดทําหลักสูตรท่ีผานการเห็นชอบและแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย แลว แจงให สกอ. รับทราบและเห็นชอบการเปด
หลักสูตรดังกลาว 

ข้ันตอนการปดหลักสูตร 
1. ภาควิชา/หลักสูตร เห็นชอบในหลักการในการปดหลักสูตร 
2. ภาควิชา/หลักสูตร  เสนอเรื่องการขอปดหลักสูตรใหคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  หรือ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
3. คณะฯ เสนอเรื่องการขอปดหลักสูตรใหคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยา เขตฯ   หรือ 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ 
4. กองบริการการศึกษา หรือ บัณฑิตวิทยาลัย เสนอเรื่องการขอปดหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบจาก 

สภาวิชาการ 
5. กองบริการการศึกษา หรือ บัณฑิตวิทยาลัย เสนอเรื่องการขอปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ทราบ 
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6. มหาวิทยาลัย โดย คณะฯ แจง สกอ. รับทราบและเห็นชอบการปดหลักสูตรดังกลาว (วศ. 2.1-1 และ 
วศ. 2.1-2)  

ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร เปดหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
ทุกหลักสูตรไดกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตในแตละป ไวในหลักสูตรอยางชัดเจน และ

จะตองจัดทําแผนการรับนักศึกษาเสนอกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบลวงหนา 1 ป และ
สามารถปรับแผนตางๆ ไดตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ กรรมการประจําคณะฯ กอนการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษา  (วศ. 2.1-3)  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 

3.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร 
คณะฯ/หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม โดยตองมีการประชุม

หารือรวมกันระหวาง คณะฯ กับภาควิชาหรือหลักสูตร เม่ือคณะฯ เห็นชอบ จึงบรรจุในแผนของ
คณะฯ และ หลักสูตรก็ตองจัดทําหลักคิดความพรอมเสนอตอคณะกรรมการชุดตางๆ พิจารณาตาม
ข้ันตอน เม่ือหลักคิดของหลักสูตรไดรับการพิจารณาเห็นชอบแลว ภาควิชาและหลักสูตร ก็จะ
ดําเนินการตามข้ันตอนการขอเปดหลักสูตรท่ีไดกลาวถึงในหัวขอท่ีแลวตอไป  ในปการศึกษา 2550 
คณะฯ ไดเสนอหลักคิดเพื่อเปดหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน  3  หลักสูตร  คือ 
หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3.2  มีการเตรียมความพรอมในการการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
คณะฯ ไดติดตามการเปดสอนของหลักสูตรตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา และ แจงหลักสูตร

ใหทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรลวงหนาอยางนอย 1 ป เพื่อใหสามารถดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. ในปการศึกษา 2550 มี
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําหนดท่ีจะตองปรับปรุงท้ังสิ้น 5 หลักสูตร คณะฯไดแจงหลักสูตร
ดังกลาวเพื่อเตรียมความพรอมและใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามบันทึกการประชุมของคณะฯ 
เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามเกณฑ สกอ. (วศ. 2.1-4 ถึง วศ. 2.1-6) หลักสูตรสวน
ใหญไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเรียบรอยแลว และมีเพียงหนึ่ง
หลักสูตรท่ีไมสามารถดําเนินการไดทันคือ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เนื่องจาก
เปนหลักสูตรท่ีเพิ่งโอนยายมาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550  

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของของบัณฑิตท่ี
ทํางานตรงสาขา 
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ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะมีการทํารายงานขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกระดับ 
ตามแบบฟอรมรายงานขอมูลของ สมอ .  [เอกสารอางอิง  แบบฟอรม สมอ . 07-02 07-04 07-06 
(http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/SMO01-08.html) วศ. 2.1-12 และ วศ. 2.1-13]  นอกจากนี้
ภาควิชา และ คณะฯก็ยังไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลผลการเรียนของนักศึกษา ขอมูลการรับนักศึกษา 
และอัตราการจบการศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มีการสรุปและ
วิเคราะหขอมูลการดําเนินการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา ในเรื่องตางๆ เชน การ
รับนักศึกษา ระยะเวลาท่ีใชศึกษา การจบการศึกษาของนักศึกษา การสนับสนุนการศึกษาประเภทตางๆ 
อาจารยประจําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังเรื่องรอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน และรอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร ซึ่งมีรายละเอียดผลการดําเนินการ
ดังท่ีระบุไวในตัวบงช้ีท่ี 2.20 และ 2.21  ตามลําดับ 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

คณะฯ ได นําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการของหลักสูตร ใน เรื่องตางๆ เชน เรื่องการรับ
นักศึกษา  ระยะเวลาท่ีใชในการจบการศึกษา  การสนับสนุนทุนการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร มาใช
เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เชน การปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีใหมีหลายรูปแบบ มีมาตรการการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
คอนขางตํ่า 

และกําหนดใหมีกลไกตางๆ ในการบริหารดานบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาตระหนักและให
ความสําคัญกับการเรียนการทําวิจัยเพื่อใหจบการศึกษาเร็วข้ึน  เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี 1  
ผูบริหารพบนักศึกษาช้ันปท่ี 2 เพื่อติดตามผลการเรียนและการทําวิจัยของนักศึกษา การปฐมนิเทศ
นักศึกษารับทุนช้ันปท่ี  1  ผูบริหารพบนักศึกษารับทุนทุกช้ันปเพื่อติดตามผลการเรียนและการทําวิจัยของ
นักศึกษา   และกําหนดใหนักศึกษาทุกรายท่ีขอขยายเวลาการศึกษาตองเขาช้ีแจงตอกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะฯ รวมท้ังนําขอมูลผลการดําเนินการ มาใชประกอบการดําเนินการ บริหารเรื่องทุนการศึกษา  
การประชาสัมพันธหลักสูตร และ การปรับปรุงหลักสูตร เปนตน (วศ. 2.1-7 ถึง วศ. 2.1-11) 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 2.1-1 แนวปฏิบัติเรื่องการดําเนินการตามมติท่ีประชุมตางๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสนอหลักสูตร/

รายวิชาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา  : สิงหาคม 2546 
วศ. 2.1-2 แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

262(3/2546) : สิงหาคม 2546 
วศ. 2.1-3 หนังสือท่ี มอ. 205/66  ลงวันท่ี 19 มิ.ย.2550 เรื่อง ภาระงานใหมและจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันจะ

รับเขาใหม  ปการศึกษา 2551 – 2552 
วศ. 2.1-4 เอกสารประกอบการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วันพุธท่ี 23       

พฤษภาคม 2550   ณ  หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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วศ. 2.1-5 หนังสือท่ี มอ 204.2/479 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบความคืบหนาใน
การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

วศ. 2.1-6 หนังสือท่ี มอ 204.2/289 ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  2551  เรื่อง ขอสงใบแจงผลการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ. 2.1-7 หนังสือท่ี มอ 204.2/476  ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2551  เรื่องขอเชิญประชุมเรื่อง “แนวปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษารับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2551 

วศ. 2.1-8 หนังสือท่ี มอ 204.2/263 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550  เรื่องขอเชิญเขารวมเปนเกียรติในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 

วศ. 2.1-9 หนังสือท่ี มอ 204.2/274  ลงวนัท่ี  2  พฤษภาคม 2551  เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 5/2551 

วศ. 2.1-10 หนังสือท่ี มอ 204.2/066  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2551  เรื่องขอเชิญเขารวมโครงการ “เปดบาน
บัณฑิตศึกษา”(Open House) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

วศ. 2.1-11 หนังสือท่ี มอ 204.2/045 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการการประชาสัมพันธ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยตางภูมิภาค 

วศ. 2.1-12 หนังสือท่ี มอ. 204.1/258  ลงวันท่ี 9 พ.ย. 50  เรื่องขอสงรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีประจําภาคการศึกษา 1/2550 

วศ. 2.1-13 หนังสือท่ี  มอ. 204.1/076  ลงวันท่ี 25 มี.ค.51  เรื่องขอสงรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2/2550 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1.66 7 7 7 7 ไมครบ 5 
ขอแรก 

5-6 ขอแรก ครบทุกขอ 3 1 1 5.00 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวตัถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
2 = มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3 = มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4 = มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5 = มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก

หลักสูตร 
6 = มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก

หลักสูตร 
7 = มีระบบการปรับปรงุวิธกีารเรียนการสอนและพฒันาผูเรยีนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีระบบและกลไกการดําเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนดังนี ้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก

หลักสูตร ประกอบดวย 
1.1 กําหนดใหผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารยของมหาวิทยาลัยทุกคนจะตองผานการปฐมนิเทศอาจารยใหมท่ี

จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (วศ. 2.2-4) ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

1.2 คณาจารยรับรูวัตถุประสงคและเปาหมายของทุกหลักสูตรในทุกระดับผานท่ีประชุมภาควิชา การ
ประชุมสัมมนาของภาควิชา เอกสารหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ (วศ. 2.2-1 ถึง วศ. 2.2-3) 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ไดแก 
2.1 ในการสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตรและท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดมีมติใหมีการ

ทดสอบยอยในรายวิชาพื้นฐานท่ีสําคัญเพื่อใหเขาใจศักยภาพของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนสนใจ
การเรียนรูอยูเสมอ   
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2.2 ในรายวิชาท่ีมีนักศึกษาเรียนเปนจํานวนมาก และรายวิชาพื้นฐาน คณะฯก็ไดสนับสนุนใหมีการสอน
เสริมเพิ่มเติมจากการสอนตามปกติและสามารถเลือกวิชาเลือกเสรีไดตามความถนัด 

2.3 ในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร มีรายวิชาฝกงาน ซึ่งนักศึกษาจะไดศึกษาเรียนรูประสบการณในการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และทุกหลักสูตรมีรายวิชาโครงงานซึ่งนักศึกษาจะไดประมวล
ความรูท่ีเรียนมาเพื่อใชในการทําโครงงาน 

2.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาวิทยานิพนธ สารนิพนธ และ สัมมนา ท่ีมีการออกแบบการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางชัดเจน 

2.5 การเรียนการสอนรายวิชาตางๆในระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายเชน การศึกษาดวยตนเอง และการสัมมนาในรายวิชาตางๆ กิจกรรมเหลานี้จัดเปนการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ในการประเมินการสอนมีการกําหนดใหมีการประเมินเกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองและเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 

3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
มีการใช เทคโนโลยีในการเรียนการสอนท้ังในทุกระดับเชน การใช VCR การใช internet ใน

การสืบคนขอมูล และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆมาสนับสนุนการเรียนรูของสูตรตางๆ ท้ังในรายวิชา
บรรยาย รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาโครงงาน และ วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ   และไดมีการใหทุน
สนับสนุนการจัดทํา Virtual Classroom  (วศ. 2.2-6) 

4. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับมีความยืดหยุนและหลากหลายท่ีสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียนเชน 
4.1 ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีรายวิชาเลือกวิชาชีพ  เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตาม

ประสงค  และมีรายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเลือกในหมวดสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร    และใน
รายวิชาฝกงาน นักศึกษามีสิทธิ์เลือกสถานประกอบการท่ีประสงคจะไปฝกงานได  และในรายวิชา
โครงงานนักศึกษาก็มีโอกาสเลือกหัวขอโครงงานไดตามความสนใจ 

4.2 การเปดรายวิชาหัวขอพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนท่ีตองการนําความรูจากหัวขอพิเศษเหลานั้นมาประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ 

4.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพิเศษของ คณะฯ ใน 2 หลักสูตร คือ MIM 
และ MIT และการบริหารหลักสูตรปกติแตจัดการเรียนการสอนในวันหยุดของสาขาวิศวกรรมไฟฟา
เปนการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร 

คณะฯ มีระบบการประเมินผลการเรียน โดยมีกระบวนการประเมินหลายรูปแบบตามลักษณะ
และระดับของการศึกษา สําหรับในระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีการประเมินผลการเรียนจากหลายๆ ดาน 
ไดแก 
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5.1 การสอบขอเขียน 
5.2 การมีสวนรวมในหองเรียน 
5.3 การทําโครงงานเด่ียว และ โครงงานกลุม 
5.4 การมอบหมายใหทําการบาน การคนควา การอภิปราย หรือการนําเสนองานท่ีไดรับการมอบหมาย 

สําหรับการสอบนั้นไดกําหนดใหทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในทุกระดับตองมีการสอบกลางภาค 
และปลายภาค  ยกเวนในบางรายวชิาท่ีผูสอนเห็นวาการประเมินในรูปแบบอื่นได ครอบคลุมวัตถุประสงค
ของรายวิชาฯ  ก็สามารถขอยกเวนการสอบดังกลาวได  

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร 

คณะฯ กําหนดใหนักศึกษาทุกคนประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาเพื่อเปนการ
เสนอขอมูลยอนกลับใหอาจารยไดพัฒนาการสอนของตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตรไดใชระบบการ
ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา (วศ. 2.2-7) โดยหัวขอประเมินประกอบดวยดานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย รวมท้ังมีขอเสนอแนะท่ีนักศึกษาสามารถเขียนไดอยางอิสระ 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
อาจารยผูสอนจะไดรับทราบผลการประเมินการสอนของตนเอง  และนําไปปรับปรุงวิธีการ

เรียนการสอนได นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผูเรียน โดยกระบวนการตาง ๆ เสริมจากหลักสูตร  เชน  การนาํ
นักศึกษาไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานสถานประกอบการตาง ๆ  การใหนักศึกษามีโอกาสไดเขาฟงการ
บรรยายพิเศษจากผูเช่ียวชาญและวิทยากรในดานตางๆ และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการภายในของ
คณะฯ (In-House Practical Training)  (วศ. 2.2-8 และ วศ. 2.2-9)  ท่ีเปดเพื่อเสริมความรูและทักษะตาง ๆ 
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

สําหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เนนการเรียนการสอนโดยการใหนักศึกษาได
คนควาและเรียนรูดวยตัวเอง และโดยกระบวนการทําวิจัย  กระบวนการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาจึงเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  การเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูโดย
ผานกระบวนการทําวิจัยนั้น อาจารยผูสอนตองพัฒนาปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงวิธีการสอนอยู
ตลอดเวลาเพื่อใหสามารถใหแนวทางในการทําวิจัยและการศึกษาคนควาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได สวนการสอนรายวิชาบรรยายในระดับบัณฑิตศึกษาเนนการเรียนการสอนโดยการใหนักศึกษาได
คนควาและเรียนรูดวยตัวเอง อาจารยท่ีสอนวิชาบรรยายในระดับบัณฑิตศึกษาจึงตองปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนใหแตกตางไปจากการสอนในระดับปริญญาตรีโดยวิธีการสอนท่ีใชคือการใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูโดยอาจารยผูสอนจะเปนผูใหแนวทางใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตัวเองมากกวา
การสอนอยางละเอียดเหมือนการสอนในระดับปริญญาตรี ทําให อาจารย ผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ตองปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา โดยวิธีการสอน ท่ีใช เชน การ
บรรยาย การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนองาน และ ดูงาน เปนตน(วศ. 
2.2-5) 
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เอกสารอางอิง:  

วศ. 2.2-1 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตท้ัง 11 หลักสูตร 
วศ. 2.2-2 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 13 หลักสูตร 
วศ. 2.2-3 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  5 หลักสูตร 
วศ. 2.2-4 หนังสือท่ี มอ 028/ว119 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2550 เรื่องขอเรียนเชิญอาจารยใหมเขารับการ

ปฐมนิเทศ ประจําป 2550 
วศ. 2.2-5 ตัวอยางแผนการสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาตางๆ  ปการศึกษา 2550 
วศ. 2.2-6 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนสนับสนุนการผลติบทเรียน Virtual Classroom  

ประจําปงบประมาณ 2550 
วศ. 2.2-7 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
วศ. 2.2-8 โครงการ In-House Practical Training (IHPT) คณะวิศวกรรมศาสตร   
วศ. 2.2-9 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งท่ี 2/2551  วาระ 5.1  เรื่อง โครงการ 

IHPT ภาคการศึกษาท่ี 3/2550 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ระดับคุณภาพ 
1 = มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
2 = มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิใหผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ 

หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3 = มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการ

หรือหนวยงานภายนอก 
4 = มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก

หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร

และการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหการรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ทุกระดับจะตองมีผาน

การใหความเห็นจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ซึ่งอาจจะเปนนักวิชาการ หรือผูท่ีประกอบ
วิชาชีพวิศวกรจากภาคเอกชนหรือภาครัฐ (วศ. 2.3-1 และ วศ. 2.3-2) 

2. ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ มีรายวิชาฝกงาน ซึ่งนักศึกษาทุกคนตองไปฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานจริงไมนอยกวา 8 สัปดาห ในสถานประกอบการ  ซึ่งนักศึกษาจะไดรับการดูแลจากบุคลากรใน
สถานประกอบการนั้น ๆ   และในระดับบัณฑิตศึกษา มีการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยการนําปญหาของอุตสาหกรรม หรือ หนวยงานภายนอก มาเปนโจทย
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทําให ผูเรียนมีความรูและทักษะในการแกปญหาท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนกับหนวยงานภายนอกได (วศ. 2.3-3 และ วศ. 2.3-4) 
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3. โครงการกิจกรรมทางการศึกษาโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก ไดแก การไปเยี่ยม
ชมการดําเนินงานของสถานประกอบการ  หรือ เชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหกับนักศึกษาไดฟงเปน
ระยะ ๆ  นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน จัดสอบสัมภาษณงาน  การเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการ
ของนักศึกษา   และในระดับบัณฑิตศึกษาก็มีการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังท่ี
ดําเนินการโดยหลักสูตร ภาควิชา ทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัยท่ีนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกสังกัด (วศ. 2.3-5 ถึง วศ. 2.3-8) 

4. ในการฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีกระบวนการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ และทุก
หลักสูตร โดยบุคลากรจากสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินดวย   และในการสอบ
วิทยานิพนธของนักศึกษาท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปน
กรรมการสอบดวยอยางนอย  1 คน โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ (วศ. 2.3-9) 

5. มีการนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร (วศ. 2.3-10) 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 2.3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 1965/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

วศ. 2.3-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 0981/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

วศ. 2.3-3 ตัวอยางวิทยานิพนธท่ีทํารวมกับภาคอุตสาหกรรม เรื่อง การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการ
สวมใสสายรัดขอมือ สาํหรบักระบวนการผลิตฮารดดิสก  ของนายอมรเทพ  เกื้อดวง นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

วศ. 2.3-4 ตัวอยางวิทยานิพนธท่ีทํารวมกับภาคอุตสาหกรรม เรื่อง The Removal of H2S in Biogas from 
Concentrated Latex Industry with Iron (III) chelate in Packed Column ของนางสาวรัตนา  แซหลี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

วศ. 2.3-5 หนังสือท่ี มอ 230/509 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 เรื่อง ขอเสนอโครงการทัศนศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

วศ. 2.3-6 หนังสือท่ี มอ 240/1056 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เรื่อง ขออนุเคราะหยกรางหนังสืออํานวยความ
สะดวกในการลงตรา VISA สําหรับนักศึกษานายกษิด์ิกฤษณ  ดําเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 5010120123 

วศ. 2.3-7 หนังสือท่ี มอ 240/906 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปดูงาน(วิจัย)/ฝกอบรม ณ 
ตางประเทศ 

วศ. 2.3-8 หนังสือท่ี ศธ. 0521.1.1008/019  ลงวันท่ี 19 มกราคม 2549 เรือ่ง ขออนุญาตเขาไปดูงาน บริษัท 
ทรอปคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

วศ. 2.3-9 แบบ บว 3  แบบขออนุมัติแตงต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนางสาวอรภรณ  บัวหลวง 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

วศ. 2.3-10 ตัวอยางการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
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ัฒน
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รวม
คะ
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1.66 -25.00 -19.84 -25.67 -10.50 >= 10% 
หรือ  

<= -10% 

6-9.99% 
หรือ -9.99 
ถึง -6% 

-5.99 ถึง 
5.99% 

1 1 0 2.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตรรับนักศึกษาใหมในระดับปริญญาตรี 810 คน ในขณะท่ีมีนักศึกษา
ท้ังหมด 3571 คน โดยแบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2926 คนปริญญาโท 618 คน และปริญญาเอก 27 คน เม่ือเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาในปการศึกษาป 2549 ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3199 คน จําแนกเปนนักศึกษาปริญญาตรี 2599 
คน ปริญญาโท 590 คน และปริญญาเอก 10 คน จะพบวาจํานวนนักศึกษาในภาพรวมและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 372 คนและ 
327 คนตามลําดับ ในขณะท่ีจํานวนนักศึกษาปริญญาโทและเอกเพิ่มข้ึน 28 คนและ 17 คนตามลําดับ   

เม่ือคํานวณอัตราสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํากลับพบวา มีคาเทากับ 17.9 
ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2549 ซึ่งมีคาเพียง 14.87  แตอยางไรก็ยังมีคาตํ่ากวาคามาตรฐานของสาขาวิศวกรรมศาสตร (20:1)  
สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผน อีกสาเหตุท่ีสําคัญ คือ จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีตกออกและลาออกกลางคันคอนขางมาก  

เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาคณะสามารถดําเนินการไดโดยพยายามลดจํานวนนักศึกษาตกออกและ
ลาออกกลางคัน รวมท้ังการเปดรายวิชาเลือกเสรีหรือรายวิชาศึกษาท่ัวไป เชนวิชาพลังงานและการอนุรักษพลังงาน เปน
ตน เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาจากคณะอื่นสามารถเลือกเรียนวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตรเพิ่มข้ึน 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1.66 5-45-50 8-42-50 7-46-47 5-44-51 ป.เอก 1-
39% หรือ 
ป.เอก 40-
59% ป.ตรี 

>5% 

ป.เอก 40-
59% ป.ตรี 
ไมเกิน 5% 
หรือ ป.เอก
ต้ังแต 60% 
ป.ตรี >5% 

ป.เอก 60% 
ข้ึนไป ป.
ตรี ไมเกิน 

5% 

2 1 0 3.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายอยางชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการใหมีคุณวุฒิสูงข้ึนจนถึงระดับปริญญาเอก โดยการสนับสนุนเงินรายไดของคณะใหเปนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และเอก (วศ. 2.5-1) ในแตละปอยางตอเนื่อง ประกอบกับในชวง 10 ปท่ีผานมา รัฐบาลจัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท และเอก ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอยางตอเนื่องโดยผานทางทบวงมหาวิทยาลัย 
กพ.และ สวทช. จึงทําใหคณะวิศวกรรมศาสตรสามารถสงคณาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดเปน
จํานวน ประมาณ 40–50 คน ในปจจุบันมีคณาจารยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาทํางานเพิ่มข้ึน  

ในปการศึกษา 2550 มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 87 คน จาก 172 คน คิดเปนรอยละ 50.58 เนื่องจาก
อาจารยท่ีลาศึกษาตอไดเรียนจบปริญญาเอกกลับมาทํางานเพิ่มข้ึนและคณะฯ สามารถรับอาจารยท่ีจบปริญญาเอกไดถึง 3 
คน ในปการศึกษา 2550 แตอยางไรก็ตาม จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังตํ่ากวารอยละ 60 เพราะทาง
คณะฯ ไดขยายการเรียนการสอนไปยังเขตการศึกษาภูเก็ต ทําใหตองรับอาจารยเพิ่มข้ึนท่ีเขตการศึกษาภูเก็ต ดังนั้น
จํานวนอาจารยประจําโดยรวมสูงข้ึน ประกอบกับการท่ีไมสามารถรับบุคคลท่ีจบปริญญาเอกเปนอาจารยใหมท่ีเขต
การศึกษาภูเก็ตได  นอกจากนี้ อาจารยปริญญาเอกบางสวนท่ีมีอยูไดเกษียณอายุไปจํานวนหนึ่ง  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550  คณะฯ มีอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํารอยละ 50.58 (วศ. 0.0-1) เพิ่มจากปการศึกษา 2549 เล็กนอย ถึงแมจะอยูในเกณฑมาตรฐานปานกลาง แตยัง
สามารถดําเนินการไดตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด ในปการศึกษา 2551 คาดวาจะมีอาจารยจบปริญญาเอกกลับมา
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ปฏิบัติงานอีกประมาณ 9 คน แตอยางไรก็ตามใน 5 ปขางหนาจะมีคณาจารยท่ีจบปริญญาเอกเกษียณอายุถึง 11 คน เม่ือ
พิจารณาแผนการสงอาจารยไปศึกษาตอและการเกษียณอายุก็จะพบวาคณะจะมีคณาจารยท่ีจบปริญญาเอกไดสูงสุดไม
เกินรอยละ 57 ในกรณีท่ีไมสามารถรับอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกได   

ดังนั้น ทางคณะฯ จะตองพยายามผลักดันใหคณาจารยท่ีจบปริญญาโทท่ีมีอยูจํานวนหนึ่ง ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก และพรอมกับสรางมาตรการในการดึงผูท่ีจบปริญญาเอกใหเขามาเปนอาจารยใหม จึงจะทําใหจํานวน
อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึนเขาใกลรอยละ 60 ตามเกณฑของสมศ 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 2.5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาแกอาจารยและพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ประจาํป 2550 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-15 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.6 สัดสวนของอาจารยประจาํท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเล็งเห็นวาการท่ีอาจารยสามารถมีตําแหนงทางวิชาการไดนั้นจะตองมีผลงานทาง
วิชาการโดยเฉพาะผลงานท่ีไดจากการวิจัย ดังนั้นคณะจึงไดกําหนดใหมีทุนสนับสนุนทีมวิจัยเพื่อใหคณาจารยรวมกลุม
กันทํางานวิจัย และทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากเงินรายไดของคณะ นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการ
เดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ (วศ. 2.6-1 และ วศ. 2.6-2)  รวมท้ังจัด
ใหมีรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานวิชาการทุกระดับ และประการสุดทายคณะไดจัดใหมีทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อใหบัณฑิตศึกษามีสวนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย(วศ. 2.6-3 ถึง วศ. 2.6-7)  จงึทําใหคณาจารยของ
คณะมีผลงานทางวิชาการมากข้ึนและทําใหคณาจารยของคณะมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน (วศ. 0.0-1)  

ในปการศึกษา 2549  อาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการมีจํานวน 91 คน(ผศ. 64 คน, รศ. 27 คน)  จากอาจารยท้ังหมด 
169 คน คิดเปนรอยละ 54  ในขณะท่ีในปการศึกษา 2550 มีอาจารยไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพิ่มข้ึน 1 คน และรอง
ศาสตราจารยเพิ่มข้ึน 3 คน  ดังนั้น ในภาพรวมในปการศึกษา2550 จะมีอาจารยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 65 คน 
และ รองศาสตราจารย 30 คน รวม 95 คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 172 คนคิดเปนรอยละ 55 ในขณะท่ีมีรอง
ศาสตราจารยข้ึนไปคิดเปนรอยละ 17 ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-16 

อยางไรก็ตาม การท่ี กพอ.ไดปรับเปลี่ยนระเบียบการขอตําแหนงทางวิชาการ (วศ. 2.6-8) ท่ีกําหนดใหมี
กรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการชุดเดียวในระดับมหาวิทยาลัย อาจจะทําใหระยะเวลาในการพิจารณานานข้ึนกวาเดิม 
เอกสารอางอิง: 

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 2.6-1 หลักเกณฑการพจิารณาจัดสรรทุนสนับสนนุใหบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปตางประเทศจาก
เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ. 2.6-2 ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 

วศ. 2.6-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

วศ. 2.6-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

วศ. 2.6-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2550 

วศ. 2.6-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2550 

วศ. 2.6-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏ ิ ระดับปริญญาโท 
พ.ศ. 2550 

วศ. 2.6-8 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารพจิารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                   
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2550 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html) 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html)


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-17 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ระดับคุณภาพ 
1 =  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2 =  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3 =  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4 =  มีระบบในการดําเนนิการกับมีผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5 =  มีการดําเนนิการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเปนลายลักษณอักษร (วศ. 2.7-1 และ วศ. 2.7-2)  และ
ประกาศใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบและยึดเปนแนวปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

มหาวิทยาลัยไดจัดทํารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย
เสร็จเม่ือมกราคม 2550 และคณะฯ ไดแจงทุกหนวยงานในคณะฯเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้นไดนําเขา
พิจารณาเพื่อสรุปขอคิดเห็นนําสงมหาวิทยาลัย (วศ. 2.7-3) และสภามหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับฯ (วศ. 2.7-4) 
เม่ือ 21 มกราคม 2551 ซึ่งคณะฯไดแจงเวียนใหทุกหนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ในขอบังคับฯดังกลาวมีสวนท่ีเปน
จรรยาบรรณตอวิชาชีพคณาจารยประจํารวมอยูดวย การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เปนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นเปนไปตามการบริหารงานตามลําดับช้ัน กลาวคือ
ผูบริหารคณะฯ กํากับดูแลในระดับคณะ หัวหนาภาควิชา/หนวยงานกํากับดูแลในระดับภาควิชา/หนวยงาน  หากมีการ
กระทําใด ๆ ท่ีเปนการขัดตอจรรยาบรรณ ก็จะมีการดําเนินการไปตามขอบังคับฯ 

นอกจากนี้ ในสวนของคณะฯ ยังมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเขามาเกี่ยวของอีก 3 สวน คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกร (วศ. 2.7-5) จรรยาบรรณนักวิจัย (วศ. 2.7-6) และคุณสมบัติและจรรยาบรรณท่ีปรึกษา (วศ. 2.7-7)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรของสภาวศิวกร  จะมีขอบังคับท่ีวาดวยแนวปฏิบัติและแนวทางดําเนินการหากขาด
จรรยาบรรณ 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-18 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 2.7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 

2549  
วศ. 2.7-2 ประกาศของท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอมท.)  ท่ี 2/2543 เรื่อง จรรยา

อาจารยมหาวิทยาลัย 
วศ. 2.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครัง้ท่ี 2/2550 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 

2550 วาระท่ี 5.4 จรรยาบรรณขาราชการ  
วศ. 2.7-4 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
วศ. 2.7-5 ขอบังคับสภาวศิวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอัน

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543 
วศ. 2.7-6 จรรยาบรรณนักวิจัย 
วศ. 2.7-7 คุณสมบัติและจรรยาบรรณท่ีปรึกษา  

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-19 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนนุใหอาจารยประจาํทําการวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 3 - - 4 ไมครบ 3 
ขอ 

3-4 ขอ ครบทุกขอ 2 1 0 3.67 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน 
2 = มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 
3 = มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 
4 = มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
5 = มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายใน และภายนอกสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะ ฯ มีแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน ท้ังการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอน การพฒันาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผานเวทีพบปะสนทนาอาจารย (จิบน้ําชาคณาจารย) (วศ. 2.8-1 ถึง วศ. 2.8-3) จัดทํา Link เช่ือมตอเพื่อระดมความเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในระบบการจัดการความรูของคณะฯ (วศ. 2.8-4) รวมท้ังสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองเขารวมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (วศ. 
0.0-1) ซึ่งมีสวนกระตุนใหอาจารยไดรับทราบ และเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน  

คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให
คณาจารยท่ีสนใจการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สามารถรวมกลุมกันเพื่อจัดต้ังทีมวิจัย ท่ีมีเปาหมายเพื่อทําวิจัย
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนตามประกาศทุนการพัฒนาทีมวิจัยของคณะฯ (วศ. 2.8-5)  ใหการสนับสนุน
ทุนวิจัยแกอาจารย นักวิจัยท่ีสนใจทําวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ท้ังท่ีเปนทุนวิจัยประเภทวิศวศึกษาโดยตรง 
(วศ. 2.8-6) และ ประเภทวิจัยสถาบัน (วศ. 2.8-7) ทุนวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐและสื่อการสอน (วศ. 2.8-8) รวมท้ังต้ัง
หนวยวิศวกรรมศาสตรศึกษา โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานทางดานนี้โดยตรง ในปการศึกษา 2550 คณาจารยของคณะฯ 
ไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 2 โครงการ และมีผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอน ท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง (วศ. 0.0-1) 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-20 

คณะฯ ไดกําหนดแนวทางในการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายใน และภายนอก
สถาบัน รวมท้ังกําหนดแนวทางใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ ท้ังในท่ีประชุมวิชาการประจําปทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การประชุมวิชาการวิศว
ศึกษาของท่ีประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และท่ีประชุมวิชาการของเครือขายวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ ซึ่ง
จัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยมีแผนท่ีจะสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอน กับคณะวิศวกรรมศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาค เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกนในอนาคต 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 2.8-1 สรุปการพบปะสนทนาอาจารย วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid 
=85 

วศ. 2.8-2 สรุปการพบปะสนทนาอาจารย วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2551 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1406&Itemid 
=85 

วศ. 2.8-3 สรุปการพบปะสนทนาอาจารย วันพุธท่ี  9  เมษายน  2551  เวลา  14.00  น. ณ หองประชุมมงคลสุข 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1549&Itemid 
=85 

วศ. 2.8-4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน http://share.psu.ac.th/planet/Class-management 
วศ. 2.8-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ. 2.8-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิศว

ศึกษา 
วศ. 2.8-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท

โครงการวิจัยสถาบัน 
วศ. 2.8-8 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท

สิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id
http://share.psu.ac.th/planet/Class-management


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-21 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (รอย

ละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 85.00 85.14 86.38 81.82 1-59% 60-79% 80% ข้ึน
ไป 

3 0 1 4.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
นอกจากการพัฒนาดานวิชาการแกนักศึกษาตามหลักสูตรแลว คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนโดยเนนคุณภาพ  

ใหนักศึกษามีความรูท้ังจากการเรียนในหองเรียนและปฏิบัติการ ประกอบดวย  
1. จัดใหนักศึกษามีกิจกรรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เชน การจัดคายคุณธรรมของหนวยงานตางๆ    

(วศ. 2.9-1)  
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (วศ. 2.9-2) 
3. การจัดโครงการ  In-House Practical Training (IHPT) (วศ. 2.2-8) 
4. โครงการทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ (วศ. 2.9-3) 
5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน (วศ. 2.9-4) ทําให

นักศึกษาจํานวนหนึ่งมีโอกาสสัมผัสกับสังคมตางประเทศ และพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับชาว
ตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังไดมีการจัดขอมูลแหลงงานท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา การแนะนําการเขาสูตลาดงานใน
โครงการปจฉิมนิเทศ (วศ. 2.9-5) เปนประจําทุกป  รวมท้ังยังเปดโอกาสใหบริษัท/หนวยงานท่ีมีความประสงคจะมารับ
สมัครนักศึกษามาทําการประชาสัมพันธแนะนํานักศึกษา 

จากผลการสํารวจสภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 (วศ. 2.9-6) ของกองแผนงาน 
พบวา บัณฑิตรอยละ 81.82 ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานแตตํ่า
กวาแผนท่ีกําหนดไวเล็กนอย โดยคาดวานาจะเปนผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.2-8 โครงการ In-House Practical Training (IHPT) คณะวิศวกรรมศาสตร   
วศ. 2.9-1 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม (ของภาควิชาตางๆ) 
วศ. 2.9-2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2550 
วศ. 2.9-3 โครงการทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-22 

วศ. 2.9-4 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ประเทศญ่ีปุน) 
วศ. 2.9-5 โครงการปจฉิมนิเทศ 
วศ. 2.9-6 รายงานภาวะการหางานทํา และความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  รุนปการศึกษา 2549  

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-23 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 99.00 88.94 93.08 92.88 1-74% 75-99% 100% 2  0 0 2.00 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

จากผลการสํารวจการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 (วศ. 2.9-6) พบวา บัณฑิตมีระดับ
เงินเดือนเฉลี่ย 17,140 บาท ซึ่งเปนคาเฉลี่ยท่ีสูงกวาเกณฑ  มีบัณฑิตเพียงรอยละ 92.88 มีระดับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ ซึ่งตํ่ากวาปการศึกษา 2549 เล็กนอย ไมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนดได 
เนื่องจากมีบัณฑิตจํานวนหนึ่ง กลับไปประกอบอาชีพในพื้นท่ีและชุมชน 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.9-6 รายงานภาวะการหางานทํา และความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รุนปการศึกษา 2549 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-24 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ระดับ (5)) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 3.50 3.64 3.84 3.78 1 - 2.49 2.50 - 3.49 3.50 ข้ึนไป 3  1 1 5.00 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (วศ. 2.11-1)  พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวม
ในระดับมาก (ระดับคะแนน 3.78 จาก 5) ซึ่งตํ่ากวาปการศึกษา 2549 เล็กนอย แตสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนท่ีกําหนด โดยบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรมีจุดเดนในดานการประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดี
มีความซื่อสัตยสุจริต และการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  ขณะเดียวกันก็มีจุดท่ีตองปรับปรุงในดานทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ (3.17)  และความสามารถในการบริหารจัดการ (3.31)  ซึ่งสอดคลองกับการท่ีผูใชบัณฑิตใหความเห็นวา 
ควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานการบริหารจัดการ 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.11-1 รายงานความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2548 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-25 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.12 รอยละของนักศกึษาปจจุบันและศษิยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 0.50 1.03 0.73 1.39 0.003-
0.015% 

0.016-
0.029% 

0.030% 
ข้ึนไป 
และนศ.
บัณฑิต+
ศิษยเกา 
0.06% 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯมีศิษยเกาจํานวนหนึ่งท่ีจบไปแลว ทํางานประสบความสําเร็จและสวนหนึ่งไดทําประโยชนตอสังคม  

และชุมชน  ในระดับชาติ  ท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และรางวัลทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ เชน  การไดรับรางวัล
ผลงานสิ่งประดิษฐระดับชาติ เปนตน 

ในสวนของนักศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  คณะฯ ยังได
สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ไดแก 

1. การสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินการและการนําเสนอ   
2. การใหคําปรึกษาแนะนําท่ีใกลชิดของอาจารยท่ีปรึกษา  
3. การใหทุนการศึกษาแกผูท่ีไดรับรางวัลและสรางช่ือเสียงใหกับคณะฯ (วศ. 2.12-1)  
4. การใหรางวัลผลงานดีเดน ดานวิชาการ และนวัตกรรม (วศ. 2.12-2) 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในระดับชาติ  จํานวน 83 ราย (วศ. 0.0-1)  เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549  
ประมาณ รอยละ 90.41 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด โดยมีผลงานระดับนานาชาติ
ถึง 4 ช้ิน  

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-26 

 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 2.12-1 ระเบียบและประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาคณะฯ ประเภทตางๆ 
http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itmi
d =247) 

วศ. 2.12-2 ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ท่ีสรางช่ีอเสียงจากการเขารวมกิจกรรมประกวดและแขงขันตาง ๆ พ.ศ. 2545  

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://enghome.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-27 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.13 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 100.00 100.00 100.00 96.55 1-79% 80-99% 100% 2  0 0 2.00 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตท้ังหมด 12 หลักสูตร (วศ. 2.13-1) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 12 หลักสูตร (วศ. 2.13-2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (วศ. 2.13-3) 
ทุกหลักสูตรท่ีคณะฯวิศวกรรมศาสตรเปดสอนไดผานกระบวนการกลั่นกรองต้ังแตระดับภาควิชาท่ีเปนผูรับผิดชอบ
หลักสูตรโดยตรง โดยในข้ันตอนของการเปดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร (วศ. 2.13-4 และ วศ. 2.13-5) มี
คณะกรรมการท่ีประกอบดวยคณาจารยจากภาควิชา และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเปนคณะกรรมการจัดทํา
หรือปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรทุกฉบับไดผานการกลั่นกรอง และใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ตามลําดับ  ดังนี้  คณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร   คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย หลังจากหลักสูตรไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว จะถูกสงตอเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบและรับทราบ 

นอกจากนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของบางสาขาวิชาท่ีจัดอยูในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เชน วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ยังไดผานการรับรองจากสภาวิศวกรอีกดวย 
(วศ. 2.13-6)   

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2550 หลักสูตรจํานวน 28 หลักสูตร จาก 29 หลักสูตร  เปนหลักสูตรท่ีได
มาตรฐานตามท่ีกําหนด ยกเวนเพียง 1 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ ป พ.ศ. 
2546 ไมผานเกณฑมาตรฐานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ
รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แตไมทันเดือนพฤษภาคม 2551 ดังนั้นการดําเนินการในขอนี้จึงไมบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนท่ีกําหนด 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-28 

 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.13-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตท้ัง 12 หลักสูตร 
วศ. 2.13-2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 13 หลักสูตร 
วศ. 2.13-3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  5 หลักสูตร 
วศ. 2.13-4 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วศ. 2.13-5 คูมือการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
วศ. 2.13-6 เอกสารรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยสภาวิศวกร 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-29 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

(ระดับ (5)) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 4.20 4.11 4.33 4.46 1.00-2.49 2.50-3.49 3.50 ข้ึนไป 3  1 1 5.00 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
เพื่อเปนขอมูลสะทอนประสิทธิภาพการสอนในดานตาง ๆ  4  ดาน คือ ความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความ

เปนครู และการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนหลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ 80% หรือกอนการสอบปลายภาค โดยใช
วิธีการประเมินผานเครือขายคอมพิวเตอร (วศ. 2.14-1)  ทําใหสามารถทราบผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว 

ในปการศึกษา 2550 ผลการประเมินโดยเฉลี่ยท้ัง 4 ดานขางตนของอาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตร คือ 4.46 
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากผลการประเมินของปการศึกษา 2549 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน
และแผนท่ีกําหนด   

นอกจากการประเมินประสิทธิภาพการสอนแลว ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
เชน ความเหมาะสมของอุปกรณชวยสอนกับขนาดของหองเรียน ความเหมาะสมของหองเรียน เปนตน 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.14-1 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-30 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.15 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 90.00 88.09 90.38 
 

76.92 1-59% 60-79% 80% ข้ึน
ไป 

2 0 0 2.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯไดมีการดําเนินการเพื่อใหบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

อยางมีคุณภาพแลว ประกอบดวย 
1. การแนะนําแหลงงานท่ีเปนหนวยงานท่ีรับสมัครผูท่ีจบวิศวกรรมศาสตรโดยตรง เชน  การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย  ปตท.  และกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน  เพื่อใหนักศึกษาท่ีจบออกไปสามารถหางาน
ไดตรงกับสาขาท่ีเรียน   และมีการแนะนําจากบริษัทตาง ๆ  รวมถึงประสานงานจัดการรับสมัครงาน  สอบ
ขอเขียน และสอบสัมภาษณ ใหกับนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษาออกไป 

2. พยายามใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองถนัด  โดยการใหขอมูลกอนการเลือกสาขาวิชาฯ 
(วศ. 2.15-1 และวศ. 2.15-2)  และระหวางท่ีเรียน หากนักศึกษาไมมีความถนัดในสาขานั้นสามารถยาย
สาขา/ภาควิชาได (วศ. 2.15-3)   

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีทํางานตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา คิด
เปนรอยละ 76.92 (วศ. 2.9-6) ซึ่งตํ่ากวาปการศึกษา 2549   ไมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ี
กําหนด 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.9-6 รายงานภาวะการหางานทํา และความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รุนปการศึกษา 2549 
วศ. 2.15-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการเลือก และการ

จัดสรรสาขาวิชาเรียน 
วศ. 2.15-2 เอกสารประกอบการเลือกสาขาวิชา 
วศ. 2.15-3 ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการยายสาขาวิชาภายในคณะของ

นักศึกษา พ.ศ. 2547  และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องรายวิชา
สําหรับพิจารณาการยายเขาสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-31 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ (ช้ินงาน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 20 23 
 

22 34 คณะฯ 1-5 คณะฯ: 6-8 คณะฯ 9 
ข้ึนไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรจากสาขาวิชาตาง ๆ ไดสงผลงานทางวิชาการเขารวม

การแขงขันในเวทีตาง ๆ ท่ีจัดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศภายใตการสนับสนุนของคณะฯ เชน การสงผลงานเขา
รวมประกวด Thainox Metallurgy Award 2007  การแขงขันฟุตบอลหุนยนตชิงแชมปประเทศไทย ซึ่งไดรับรางวัล
อันดับท่ี 3 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม  เปนการไดรับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม 3 ปซอนของทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   การพัฒนารถอัจฉริยะเพื่อเขารวมแขงขันสรางรถอัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย( Thaland 
Intellgent Vehicle Challenge) และควารางวัลความคิดสรางสรรคมาได  การประชันทักษะทางดานระบบสมองกลฝงตัว   
การเขารวมแขงขันประดิษฐหุนยนตปาเปา  การประกวดโครงงานวิศวกรรม- Engineering  Proect  การแขงขันฝมือ
แรงงานสาขาชางเมคคาทรอนิกส ในงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 22 ระดับภาค ซึ่งนักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดรับรางวัลรวมท้ังสิ้น 16  รางวัล (วศ.0.0-1) ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและ
แผนท่ีกําหนด   
เอกสารอางอิง:   

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 2.16-1 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรการไดรับรางวัล 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-32 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 5 5 5 5 1 ขอแรก 2-3 ขอแรก อยางนอย 
4 ขอแรก 

3  1 1 5.00 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล 
2 =  วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และ

ปฏิบัติตาม คูมือ และ/หรือแนวทางท่ีกําหนดทุกรายวิชา 
3 = ประเมินขอสอบ และ/หรือเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูและผลการวัดและ

ประเมินผล  การเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูทุกรายวิชา 
4 = นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
5 = อาจารยและนกัศึกษามีสวนรวมปรับปรงุและพฒันาการวัดและประเมินผล 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนดใหทุกรายวิชาตองมีแผนการสอน (วศ. 2.17-1, วศ. 2.2-5 และ วศ. 2.17-2) 

โดยใหภาควิชาเปนหนวยงานกํากับการดําเนินการดังกลาว โดยในแผนการสอนดังกลาวตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา และวิธีการประเมินผลดวย รายละเอียดเหลานี้เปนขอมูลท่ีเปดเผยให
นักศึกษาทราบ 

ในดานการสอบขอเขียน ทุกรายวิชาท่ีสอบมีการประเมินขอสอบ (วศ. 2.17-3) โดยกลไกของภาควิชาท่ี
รับผิดชอบ และอยางนอยจะตองมีการสอบกลางภาคและปลายภาค  

นักศึกษามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลในทางออม โดยผานระบบการประเมิน
การสอนของอาจารย  
เอกสารอางอิง:   

วศ. 2.2-5 ตัวอยางแผนการสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาตางๆ  ปการศึกษา 2550 
วศ. 2.17-1 แบบฟอรมแผนการสอน 
วศ. 2.17-2 ตัวอยางแผนการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี  
วศ. 2.17-3 แบบฟอรมการประเมินขอสอบ 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-33 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.18 รอยละของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กาํหนดไวในหลักสูตร (รอย

ละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

1.67 50.00 50.67 41.53 48.56 61-70% 71-80% 80% ข้ึน
ไป 

0 0 0 0.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
นับต้ังแตป พ.ศ. 2542 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ีตกออกและลาออกกลางคันไดเพิ่มสูงข้ีนมาก ทําใหคณะฯ ตองมีมาตรการตางๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต เชน การปรับปรุงเกณฑในการจัดสรรสาขาวิชา การจัดใหมีการสอนเสริม ฯลฯ อยางไร
ก็ตาม มาตรการเหลานั้นสงผลตอผลิตภาพบัณฑิตในดานรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาในหลักสูตรนอยมาก เนื่องจากเปนการผอนกฎเกณฑเพื่อลดความเครียดในการเรียนของนักศึกษา จึงมี
นักศึกษาเพียงประมาณรอยละ 50 เทานั้นท่ีสามารถเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร (4ป) 

ในปการศึกษา 2549 (ซึ่งเปนตัวเลขสําหรับรายงานในปการศึกษา 2550) พบวา มีนักศึกษาเพียงรอยละ 48.56 ท่ี
จบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร ซึ่งแมวาจะเพิ่มข้ึนจากปการศึกษากอนหนา ก็ยังตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนด และตํ่ากวาแผนท่ีวางไวเล็กนอย (วศ. 0.0-1) 
เอกสารอางอิง: - 

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

4.00 80.00 #N/A #N/A 85.71 50-69% 70-89% 90% ข้ึน
ไป 

2 1 0 3.67 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
อาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจึงอาจจะไมไดทําหนาท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดวยเหตุผล

หลักๆ 2 ประการคือ 
1. การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เปนกระบวนการเรียนรูท่ี

นักศึกษา เปนผูเลือกหัวขอวิทยานิพนธท่ีสนใจ แตละหลักสูตรจะใหอิสระแกนักศึกษาในการเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขา มีจํานวนไมมาก และ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  1 
คน สามารถมีนักศึกษา ได 5 คน ตามเกณฑ สกอ. [เอกสารอางอิง 32] 

ดวยเหตุผลดังกลาว รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธจึงไมจําเปนตองเปนรอยละ 100 ผลการดําเนินการในปการศึกษา 2550 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมี
คุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือรอยละ 85.71  
เอกสารอางอิง:  

วศ. 2.19-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโทท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

4.00 100.00 74.36 168.75 313.95 1-39% 40-59% 60% ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการดําเนินการเพื่อใหมีการตีพิมพและเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธไดตามแผน

และเปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้ 
1. การเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 18 หลักสูตร (วศ. 2.2-2 และ วศ. 2.2-3) 
2. มีกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ (วศ. 2.20-1) โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธาน 

กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะมีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานบัณฑิตศึกษากํากับดูแลการบริหารและ
วิชาการบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะโดยมีการประชุม
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเปนประจําทุกเดือน (วศ. 2.20-2)  

3. การมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแตละสาขาวิชา (วศ. 2.20-3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
แตละสาขามีหนาท่ีกํากับดูแลการเรียน การสอนและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา  

4. ทุกหลักสูตรไดกําหนดใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเปนเ ง่ือนไขสําหรับการจบ
การศึกษาของนักศึกษา  

5. คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสการเผยแพรผลงานของนักศึกษาในหลาย
แนวทางไดแก  
5.1 สนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังใน และ

ตางประเทศโดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ (วศ. 2.20-4) และ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ (วศ. 2.20-5)ไวอยางชัดเจน  

5.2 การสรางเว ทีวิชาการใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร เปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2550 เปนการจัดประชุมวิชาการตอเนื่องเปนป



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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ท่ี 6 ใชช่ือวา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 6 (PEC-
6) (วศ. 2.20-6) และคณะวิศวกรรมศาสตรมีรางวัลใหกับนักศึกษาท่ีมีผลงานตีพิมพตามประกาศ
หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร  (วศ. 2.20-7)  ซึ่งให
เงินรางวัลผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายและจูงใจ   

จากการท่ีการตีพิมพเปนเง่ือนไขของการจบการศึกษาและโดยระบบสนับสนุนท่ีพรอมท้ังคุณภาพของอาจารย
ท่ีปรึกษาและความพรอมเรื่องงบประมาณท่ีสนับสนุนในการเผยแพรผลงานของนักศึกษาทําใหในปการศึกษา 2550 มี
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ตีพิมพ เผยแพรถึงรอยละ 313.95 ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนท่ีกําหนดได 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 2.2-2 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 13 หลักสูตร 
วศ. 2.2-3 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  5 หลักสูตร 
วศ. 2.20-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 017/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ. 2.20-2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ประจําป 2550  และรายงานการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะวศิวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 21 มีนาคม 2550 
วศ. 2.20-3 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 089/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.20-4 เกณฑการพจิารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนบัสนุนนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเดินทาง  ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ   ณ  ตางประเทศ 
วศ. 2.20-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ 
วศ. 2.20-6 โครงการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 6  The 6th PSU-

Engineering Conference (PEC-6) 
วศ. 2.20-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เรือ่ง  หลักเกณฑอัตราการจายเงิน

รางวัลผลงานทางวิชาการ  
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.21 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญา

โทท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

4.00 20.00 - - 11.11 1-9% 10-24% 25% ข้ึน
ไป 

2 0 0 2.33 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มีกลไกสนับสนุนใหมีการตีพิมพและเผยแพรผลงานจากสารนิพนธ ในทํานองเดียว   

กับการเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธ แตไมไดกําหนดการตีพิมพใหเปนเง่ือนไขในการจบการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรแผน ข  ทําใหผลการดําเนินการในตัวบงช้ีนี้ไมบรรลุตามเกณฑและแผนท่ีกําหนด ซึ่งคณะฯ จะตองหาแนวทาง
การดําเนินการและมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินการตามตัวบงช้ีนี้มีแนวโนมท่ีดีข้ึนตอไป 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- 100.00 - 200.00 - 1-49% 50-74% 75% ข้ึน
ไป 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไมมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อยางไรก็ตาม คณะฯ มีผลงานจาก

วิทยานิพนธนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 เรื่อง (วศ. 0.0-1) 
เอกสารอางอิง:   

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-39 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

4.00 17.00 15.88 18.76 18.06 5-9% 10-19% 20% ข้ึน
ไป 

2 1 0 3.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มีกลไกการรับนักศึกษาท่ีคลองตัวโดยเปดรับนักศึกษาตลอดท้ังปในทุกหลักสูตร (วศ. 

2.23-1) และมีนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ดึงดูดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพ
เขาศึกษาตอในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ และสรางความเขมแข็งของระบบบัณฑิตศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย
ของคณะฯ  ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสนับสนุนโดยคณะฯ ประกอบดวย 

1. ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก (วศ. 2.6-6 ถึง  วศ. 2.6-7) 
2. ทุนผูชวยวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก (วศ. 2.23-2) 
3. ทุนคาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (วศ. 2.23-3) 
4. ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (วศ. 2.23-4) 

การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษาอยางเปนระบบสามารถดึงดูดนักศึกษาเขามาศึกษาตอในหลักสูตรภาค
ปกติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได ซึ่งนักศึกษาท่ีรับทุนเหลานี้จะเสริมความเขมแข็งของงานวิจัยและระบบ
บัณฑิตศึกษาของคณะได   จํานวนนักศึกษาใหมท่ีรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในแตละประเภทในปการศึกษา 2550 มีดังนี้ 

1. ทุนศิษยกนกุฏิ ท้ัง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 26 ทุน 
2. ทุนผูชวยวิจัย ท้ัง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 13 ทุน 
3. ทุนคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 55 ทุน และ  
4. ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 40 ทุน 

นอกจากทุนการศึกษาท่ีดําเนินการโดยคณะเองแลว คณะฯวิศวกรรมศาสตร ยังใหการสนับสนุนทุนการศึกษา
ประเภทอื่นๆ ในลักษณะท่ีเปน co-funding รวมกับ มหาวิทยาลัย 2 ประเภท คือ 

1. ทุนสงขลานครินทรแบบ 1  และ  
2. ทุนสงขลานครินทรแบบ 2   

ผลการดําเนินการท้ังในเรื่องดังกลาว ควบคู กับการดําเนินการในดานอื่นๆ เชน การประชาสัมพันธหลักสูตร 
(วศ. 2.1-10 และ วศ. 2.1-11) และการโอนหลักสูตร MIT มาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  ทําใหมีรอยละของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมดเปน รอยละ 18.06 สูงกวาแผนท่ีกําหนดไวเล็กนอย 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-40 

เอกสารอางอิง: 
วศ. 2.1-10 หนังสือท่ี มอ 204.2/066  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2551  เรื่องขอเชิญเขารวมโครงการ “เปดบาน

บัณฑิตศึกษา”(Open House) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.1-11 หนังสือท่ี มอ 204.2/045 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการการประชาสัมพันธ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยตางภูมิภาค 
วศ. 2.6-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาเอก 

พ.ศ. 2550 
วศ. 2.6-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏ ิ ระดับปริญญาโท 

พ.ศ. 2550 
วศ. 2.23-1 ตัวอยางเอกสารแจงผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 (หนังสือท่ี มอ 

215/502 ลงวันท่ี 24  เมษายน 2550  และหนังสือท่ี มอ 225/1013 ลงวันท่ี  2  ตุลาคม  2550 เรื่องแจง
รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2550) 

วศ. 2.23-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่องทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.23-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนคาเลาเรียนของนกัศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.23-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-41 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนกัศึกษา บัณฑิตศึกษา

ท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

4.00 40.00 44.88 43.00 46.67 30-59% 60-89% 90% ข้ึน
ไป 

1 1 0 2.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มีกลไกการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย  ท่ีคลองตัวโดยเปดรับ

นักศึกษาตลอดท้ังปในทุกหลักสูตรและมีนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีทุนประเภทตางๆ ดังรายละเอียดท่ี
กลาวถึงในตัวบงช้ี 2.23 หลักสูตรท่ีเนนวิจัยมีขอจํากัดคือมีการเรียนการสอนเฉพาะในวันและเวลาราชการทําใหมีผูเขา
ศึกษาในสัดสวนท่ีนอยกวาหลักสูตรภาคพิเศษท่ีเปดสอนในวันหยุดราชการจึงมีนักศึกษาสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรภาค
พิเศษซึ่งไมเนนวิจัยในสัดสวนท่ีสูงกวา สงผลใหผลการดําเนินการในเรื่องรอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
โปรแกรมท่ีเนนการวิจัย (Research Programs) ตอจํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาท้ังหมด เทากับ 46.67  แมวาจะ
ดําเนินการไดตามแผนแตก็ยังไมอยูในเกณฑท่ีดีพอ  
เอกสารอางอิง:  

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-42 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- 17 6 10 27 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มเปน 5 สาขา ประกอบดวย 

1. สาขาวิศวกรรมเคมี 
2. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
4. สาขาวิศวกรรมไฟฟา และ 
5. สาขาวิศวกรรมวัสดุ 

และคณะฯ ได จัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษา ป. เอก โดยเฉพาะ ท้ังท่ีสนับสนุนโดย
คณะฯ เองและท่ีรวมสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยดังรายละเอียดในตัวบงช้ี 2.23 ประกอบกับความยืดหยุนของหลักสูตรท่ี
ใหนักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพสามารถเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกได สงผลใหมีนักศึกษาสนใจเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกในสัดสวนท่ีสูงข้ึน โดยในปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาตางๆ รวม 27 คน  
เอกสารอางอิง:  

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-43 

 

องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบ

ท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - - - ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
นักศึกษารุนแรกท่ีตองสอบใบอนุญาต  เปนรุนท่ีสําเร็จการศึกษาในป 2552 

เอกสารอางอิง:  



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-44 

 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตรยังไมเปนตัวเลือกตน ๆ ของการเขาศึกษาของนักศึกษา (ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี 
หรือระดับบัณฑิตศึกษา) 

1.2 เงินเดือนอาจารยนอยไมสามารถดึงดูดคนท่ีจบปริญญาเอกมาเปนอาจารยได 
1.3 ยังไมมีตําแหนงศาสตราจารย ในคณะฯ 
1.4 อาจารยท่ีสนใจการสอนอยางเดียวจะขอตําแหนงทางวิชาการไดยากข้ึน 
1.5 ยังไมมีการประชาสัมพันธ และกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเปนระบบและท่ัวถึง 
1.6 ขาดระบบการพัฒนาอาจารยในดานเทคนิคการสอนอยางตอเนื่อง 
1.7 ผลงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูยังมีนอย 
1.8 ดานการไดงานทําของบัณฑิต 

§ ยังไมมีการเตรียมความพรอมของบัณฑิตกอนเขาสูตลาดงานท่ีเปนระบบ 
§ ยังไมมีฐานขอมูลตลาดงานท่ีเปนระบบ 
§ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับความตองการ/ ไมตองการประกอบอาชีพตรงสาขา 
§ ในภาพรวม บัณฑิตยังมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานการจัดการ และดานการสื่อสารคอนขางตํ่า 

1.9 ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 
§ การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในระดับประเทศทําไดไมบอยนักเพราะสวนใหญจะจัดท่ีกรุงเทพ 

ระยะทางไกล เสียเวลากับการเดินทางมาก คาใชจายสูง และนักศึกษาท่ีเสียเวลาเขารวมนานๆ มี
ปญหาดานการติดตามเนื้อหาวิชาอื่นๆ ดวย 

§ ระบบการติดตาม/ ฐานขอมูลของศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยังไมเปนระบบ ทําใหขอมูล
ไมครบถวนและสมบูรณ 

1.10 ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
§ นักศึกษาบัณฑิตศึกษายังขาดความชํานาญในการเขียนบทความทางวิชาการ จึงทําใหขาดความม่ันใจ

ในการเสนอผลงานลงตีพิมพในวารสารวิชาการ 
§ นักศึกษายังมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า ทําใหเปนอุปสรรคในการเขียนผลงานลงตีพิมพ

ใน proceedings หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
§ ภาระงานหนาท่ีของ อาจารยท่ีปรึกษามาก ทําใหไมสามารถดูแลนักศึกษาไดดีพอ 
§ การตีพิมพของนักศึกษาแผน ข ยังมีนอย 

2. จุดแข็ง 
2.1 ทุกหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร 
2.2 เปนสถาบันการศึกษาแหงแรก ๆ ในภาคใตท่ีเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
2.3 มีงานวิจัยท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของทองถิ่น และนโยบายของประเทศ คือ การวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเซล และ

การวิจัยท่ีเกี่ยวกับยางพารา 
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2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการศึกษาตอของคณาจารย 
2.5 มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและคณะฯ (โครงการเพิ่ม Ph.D. 50%) 
2.6 อาจารยรุนใหมสวนใหญ มีงานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากงานวิจัย 
2.7 คณะมีระบบท่ีสงเสริมและสนับสนุนท่ีเขมแข็งท่ีจะชวยใหอาจารยทําวิจัย และตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

รวมท้ังการผลิตผลงานทางวิชาการอื่นๆ 
2.8 มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรเปนแนวทางในการดําเนินงานดานวิชาชีพ 
2.9 อาจารยมีความรูความสามารถทางวิชาการ และไดรับการพัฒนาในดานท่ีรับผิดชอบมาเปนอยางดี 
2.10 อาจารยมีความต้ังใจ และทุมเทในการถายทอดความรู 
2.11 อาจารยเขาใจและยอมรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา จนอาจถือวา ไดกลายเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองคกร 
2.12 ดานการไดงานทําของบัณฑิต 

§ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของตลาดงาน 
§ บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมีความภูมิใจในวิชาชีพวิศวกร 
§ บัณฑิตของคณะฯ เปนท่ียอมรับในดานความสามารถทางวิชาการ และคุณสมบัติในดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.13 ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 

§ มีบุคลากรสนับสนุน และอาจารยผูเช่ียวชาญจํานวนมาก เครื่องมืออุปกรณคอนขางพรอมและ
สามารถศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ผูเช่ียวชาญจากหนวยงานอื่นๆ ภายในสถาบันไดสะดวกใน
เกือบทุกสาขาท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ทางสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตรมีการรวมตัวกันดีและ
มีเปาหมายท่ีจะรวมกันสงเสริมรุนนองๆ ในทุกๆ ดานเพื่อใหแขงขันกับสถาบันอื่นๆ ได 

2.14 ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
§ หลักสูตรมีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิ และมีความพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในการเขียน

ผลงานวิชาการ 
§ คณะฯและหลักสูตร มีการประกันคุณภาพบัณฑิตดวยการกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

ตองนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอท่ีประชุมวิชาการ และตีพิมพเผยแพรในวารสารทาง
วิชาการท่ีมีมาตรฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 

§ คณะฯกําหนดจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรข้ึนเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนเวทีใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ ตลอดจนมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงวิจารณ จากนักวิชาการท่ีหลากหลาย เปนการเสริมสราง
ความรูและประสบการณตรงแกนักศึกษา 

§ คณะมีทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
§ - มีความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศมากข้ึน การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาเปนอาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนผลงานและ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-46 

3. โอกาส 
3.1 ดานการไดงานทําของบัณฑิต 
§ วิชาชีพวิศวกรเปนวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับและมีเกียรติในสังคม 
§ วิศวกรยังเปนท่ีตองการของประเทศเนื่องจากประเทศมีนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
§ มหาวิทยาลัยต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ประกอบกับคณะฯ มีกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การประชุมวิชาการ ทําใหมีเวทีสําหรับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตางประเทศได 

§ นักศึกษาสวนหนึ่งมีโอกาสเขารวมในโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาตางประเทศ ทําใหมีโลกทัศนท่ี
กวางขวางข้ึน และมีการพัฒนาดานทักษะการใชภาษาตางประเทศ 

3.2 ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 
§ เนื่องจากสถานท่ีต้ัง และ การเปนสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีท่ีไดรับการยอมรับเปนอันดับตนๆ ใน

ภูมิภาคจึงเปนจุดรวมและผูนําในการสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานออกสูสังคมไดสูง 
3.3 ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
§ คณะฯ กําหนดจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรข้ึนเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

เวทีใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ ตลอดจนมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงวิจารณ จากนักวิชาการท่ีหลากหลาย เปนการเสริมสรางความรูและ
ประสบการณตรงแกนักศึกษา 

§ ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอนในคณะฯ มีการจัดประชุมทางวิชาการเครือขายประจําป เปนประจําทุกป รวมท้ัง
ปจจุบันมีการประชุมทางวิชาการเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก และมีวารสารท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชา เชน วารสารสงขลานครินทร  ซึ่งเปนเวทีสําหรับรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาได
เปนอยางดี 

§ มีเวทีการแขงขันคอนขางหลากหลายท้ังในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
4. อุปสรรค 

4.1 เปนทางเลือกทางการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรของประชาชนในทองถิ่นภาคใต 
4.2 มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมศาสตรมากข้ึน เปนการ

เปดโอกาสใหอาจารยท่ีมีภาระครอบครัวสามารถศึกษาตอในประเทศได 
4.3 การเพิ่มเงินตอบแทนอีกหนึ่งเทาของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเปนแรงจูงใจใหอาจารยมาขอตําแหนง

ทางวิชาการเร็วข้ึน 
4.4 มีแหลงเรียนรู และมีบุคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภายในมหาวิทยาลัยท่ีสามารถเปนวิทยากร

พัฒนาอาจารยภายในคณะฯ ได 
4.5 ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสแสดงออกในทางท่ีถูก 

และทําใหองคกรมีขอมูลสนับสนุนการพัฒนาในดานตาง ๆ ท่ีจําเปน และตรงกับความตองการ 
4.6 มีการบันทึกประวัติกิจกรรมใหนักศึกษา  เพื่อเปนใบรับรองสําหรับการไปสมัคร/แสดงตอหนวยงานท่ี

เกี่ยวของท่ีอาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาไปแลว 
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4.7 ดานการไดงานทําของบัณฑิต 
§ ภาคใตมีโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางจํากัด  และการพัฒนาเปนไปอยางลาชา ทําใหโอกาสไดงานทําดอย

กวาสถาบันอื่นๆ ในสวนกลาง 
§ สถานการณความไมสงบในจังหวัดภาคใตทําใหการพัฒนาดานอุตสาหกรรมดอยกวาภูมิภาคอื่นใน

ประเทศ 
§ มีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตวิศวกรเพิ่มข้ึน และการแขงขันในการผลิตวิศวกรมีความเขมขนข้ึน 
§ มหาวิทยาลัยต้ังอยูในภูมิภาคท่ีหางไกลจากศูนยกลางของกิจกรรมตาง ๆ ของประเทศ ทําใหนักศึกษา

สูญเสียโอกาสในการเรียนรูจากการเขาชมนิทรรศการตาง ๆ 
§ มหาวิทยาลัยไมไดอยูในศูนยกลางของอุตสาหกรรม ทําใหโอกาสการเขาชมอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ 

มีนอย 
4.8 ดานการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาหรือศิษยเกา 
§ อุปสรรคหลักของการสรางผลงานและช่ือเสียงคือการตองทุมเทเวลากับการเรียน การสอน อาจทําใหการ

รวมกลุมทํากิจกรรมอื่นๆ มีเวลาท่ีจํากัด 
§ เวทีการแขงขันในระดับประเทศสวนใหญรวมศูนยในเมืองหลวง ทําใหคณะฯ ตองรับภาระคาใชจาย

คอนขางสูง 
§ ขาดความสะดวกในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณเนื่องจากอยูไกลจากเมืองหลวง และเศรษฐกิจ

ของไทยยังมีลักษณะรวมศูนยท่ีเมืองหลวง 
4.9 ดานการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
§ นักศึกษาบางคนมีภาระงานประจําไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดเต็มเวลา ทําใหขาดความตอเนื่อง เปนผล

ใหโอกาสในการเผยแพรผลงานวิจัยนอยลง 
§ นักศึกษาใหเวลาในการทํางานวิจัยไมเต็มท่ี ทําใหผลงานไมเปนไปตามแผน จึงขาดความพรอมไม

สามารถสรุปรวบรวมผลงานท่ีมากเพียงพอสําหรับการนําลงตีพิมพเผยแพรในโอกาสท่ีเหมาะสม 
§ โครงสรางหลักสูตรมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากถูกจํากัดโดยเกณฑของ สกอ. และสภาวิศวกร ทําใหขาด

ความยืดหยุนในการจัดทําหลักสูตร 
§ สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหนักศึกษาเลือกไปศึกษาสถาบันในภูมิภาคอื่น

มากข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในภาคอื่น ๆ ของประเทศ 
§ สถานการณของ 3 จังหวัดภาคใตสงผลตอการรับอาจารย ทําใหคนจากภาคอื่นไมกลามาทํางานท่ี

มหาวิทยาลัย 
§ การกํากับดูแล และการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณเปนเรื่องยากและละเอียดออน 
§ อาจารยสวนใหญมีภาระงานในดานตาง ๆ มาก ทําใหการจัดกิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนทําไดยาก 

หรือตองจัดรวมกับคณะอื่น ๆ 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาและผลักดันใหทุกภาควิชาเปดสอนในระดับปริญญาเอก 
5.2 มีหลักสูตรปริญญาตรี-โท 5 ป ในบางสาขาท่ีมีความพรอม 
5.3 สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการศึกษาใหกับหนวยงานเหลานั้น 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/2-48 

5.4 เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรปกติท่ีมีความพรอม 
5.5 กําหนดนโยบายของคณะฯ ท่ีกระตุนสงเสริมผูมีความสามารถใหเขารวมกิจกรรมและเขารวมโครงการ

ประกวดแขงขันในระดับตางๆ มากยิ่งข้ึน และพิจารณาใหทุนการศึกษาแกผูท่ีสรางช่ือเสียง และปจจัยภายนอก
อื่นๆ อยางเปนระบบ  

5.6 การจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาจบออกไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนท่ี
ตองการของสังคม  

5.7 จัดระบบการติดตามผลงานศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูรับผิดชอบท้ังในระดับคณะฯและภาควิชาฯ 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/3-1 

องคประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ช่ือตัวบงช้ี: 3.1 มีการจัดบรกิารแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 6 - - 6 ไมครบ 7 
ขอแรก 

7 ขอแรก ครบทุกขอ 1 1 0 2.33 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
2 = มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3 = มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4 = มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5 = มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6 = มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7 = มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8 = นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ สํารวจความตองการและสิ่งท่ีตองการใหคณะฯชวยเหลือของนักศึกษาปท่ี 1 ไมนอยกวาเทอมละ 2 ครั้ง

ในระหวางการพบอาจารยท่ีปรึกษา (วศ. 3.1-1) มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา เชน จัดจุดเช่ือมตอ Internet ผานระบบ wireless ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีลานตึกคณะใหนักศึกษาใชไดตลอดเวลา 
จัดใหมีหองบันเทิงเชิงวิชาการเพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางฝกฝนทักษะคอมพิวเตอร ทักษะภาษาอังกฤษ ดวยตนเองท้ัง
เปนรายบุคคลและรายกลุม และระบบปายประกาศขอมูลขาวสาร และ WEB BOARD ฯลฯ สําหรับการบริการดาน
กายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา คณะฯ ไดจัดปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถรอบอาคารใหสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน มี
การติดต้ังระบบวงจรปดบันทึกขอมูลการเขาออกอาคารตลอดเวลา พรอมท้ังมีระบบยามรักษาความปลอดภัยพื้นท่ีและ
ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษาตลอด 24 ชม. ปรับปรุงขยายหองอาหารและคุณภาพอาหาร และปรับปรุงพื้นท่ีและ
ทัศนียภาพโดยรอบอาคาร และตึกเรียนกลางใหนาอยูยิ่งข้ึน  

ในสวนของการใหคําปรึกษา มีท้ังระบบอาจารยท่ีปรึกษาช้ันปปกติและเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาดานจิตวิทยาไว
ใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือ มีฝายกิจการนักศึกษาและฝายบริการการศึกษาจัดบริการ
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาผานทางบอรดประชาสัมพันธหลายๆ แหลง และ web board ท่ีปรับปรุงอยูสมํ่าเสมอ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูล กฎระเบียบ ขอบังคับ แบบฟอรมตางๆ และจัดทําบันทึกการสอนวิชาพื้นฐานบาง
รายวิชาเปน VDO ใหนักศึกษา download กลับไปศึกษาทบทวนภายหลังไดทาง website ของคณะฯ (วศ. 3.1-2) 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/3-2 

นอกจากนี้ทางคณะยังไดจัดบรรยายพิเศษโดยการเชิญศิษยเกาท่ีมีประสบการณเช่ียวชาญเฉพาะดาน และผูประกอบการ
มาถายทอดแนวคิดการพัฒนาตนเองและใหขอมูลการประกอบอาชีพท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา เปนระยะๆ  

อยางไรก็ตามทางคณะฯ ยังไมมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 ดานขางตนเปนประจําทุกป 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 3.1-1 แบบประเมินโครงการนักศึกษาช้ันปท่ี 1 พบอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษา 1/2550    
(นักศึกษาประเมิน), แบบประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดย อาจารยท่ีปรึกษา (กิจกรรม
อาจารยท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษาช้ันปท่ี 1)  และผลการประเมินการพบอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 
2550 

วศ. 3.1-2 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=46&         
Itemid=173 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=46&


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/3-3 

 

องคประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ช่ือตัวบงช้ี: 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 4 - - 4 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก ครบทุกขอ 3  1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2 = มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการใน 5 ประเภท (กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกจิกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรม) 

3 = มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
การศึกษา 

4 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ป 2550-2554 (วศ.3.2-1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและจัด
กิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายการบมเพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และพันธกิจของคณะฯ โดยกิจกรรมท่ีจัด
ไวครอบคลุมกิจกรรมครบทุกประเภทหลักๆ ไดแก กิจกรรมวิชาการและเทคโนโลยี กิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียว และการเขาใจในพหุวัฒนธรรม และ
สงเสริมประชาธิปไตย โดยทุกกิจกรรมจะมีการประเมินผลความพึงพอใจและการบรรลุผล และนําขอสรุปไปจัดสัมมนา
เพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมสําหรับปตอไป (วศ. 3.2-2) 
เอกสารอางอิง:  

วศ.3.2-1 แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2550-2554 
วศ.3.2-2 โครงการสัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ป 2550 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ช่ือตัวบงช้ี: 3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

5.00 60.00 100.00 100.00 89.99 1-39% 40-59% 60% ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการท่ีหนวยงาน/คณะฯ/มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพื่อเปน

การพัฒนานักศึกษา  โดยมีการบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคน เพื่อเปนประวัติกิจกรรมของตัว
นักศึกษา  และต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (วศ. 3.3-1) โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มเติมใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมใน
ดานตางๆ ไมนอยกวา 100 หนวยช่ัวโมง มีท้ังกิจกรรมบังคับเลือก และกิจกรรมเลือก ครอบคลุมกิจกรรมหลัก 5 ดาน คือ 
1) กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินยั 2) กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาชีพ 
และเสริมสรางสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 3) กิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเปนลูก
พระบิดา เปนหนึ่งเดียว 4)กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจในพหุวัฒนธรรม และ 5) กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ 

สวนใหญกิจกรรมท่ีนักศึกษามีสวนรวมเปนจํานวนมาก ประกอบดวย กิจกรรมรับนอง กิจกรรมฝกงาน
นักศึกษา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมปจฉิมนิเทศ และกิจกรรมกีฬานองใหม เปนตน 

โดยในปการศึกษา 2550 นักศึกษาของคณะฯ เขารวมในกิจกรรมรอยละ 89.99 (วศ.0.0-1) สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด  
เอกสารอางอิง:  

วศ.0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
วศ.3.3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
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องคประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ช่ือตัวบงช้ี: 3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

5.00 99.00 99.12 99.34 99.10 90.00-
94.99% 

95.00-
99.49% 

99.50% 
ข้ึนไป 

2 1 0 3.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดดําเนินการรณรงคใหนักศึกษาประพฤติตัวอยูในวินัยในหลายรูปแบบ เชน การรณรงคการแตงกาย 
การทุจริตในการสอบ วินัยจราจรการขับรถยนตและจักรยานยนต ซึ่งไดผลดีพอสมควร 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 พบวา มีนักศึกษาท่ีทําผิดถึงข้ันลงโทษทางวินัย 32 คน คิดเปนรอยละ 
0.90 ทําใหนักศึกษาท่ีไมถูกลงโทษทางวินัย คิดเปนรอยละ 99.10 (วศ.0.0-1) ซึ่งสามารถดําเนินการใหบรรลุตามแผนท่ี
กําหนดไวได 
เอกสารอางอิง:  

วศ.0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

  
2. จุดแข็ง 

2.1 นักศึกษาป 1 สวนใหญไดรับการจัดสรรใหพักอาศัยในหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีเวลามากพอและ
ความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมซึ่งมักจัดข้ึนนอกเวลา หรือวันหยุด 

2.2 คณะฯ มีนักศึกษาจํานวนมากข้ึน มีความหลากหลายของกิจกรรม นักศึกษาสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมท่ี
ตนเอง สนใจและมีความถนัดไดมากข้ึน 

3. โอกาส 
3.1 มีการบันทึกประวัติกิจกรรมใหนักศึกษา เพื่อเปนใบรับรองสําหรับการไปสมัคร/แสดงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ท่ีอาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษาไปแลว 
4. อุปสรรค 

 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางและรายละเอียดกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบาย 
5.2 เปดสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรโดยนักศึกษา

สามารถเลือกเรียนและมีผลตอ GPA ในการสําเร็จการศึกษาดวย 
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องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 6 - - 6 ไมครบ 3 
ขอ 

3-4 ขอ อยางนอย 
5 ขอ 

3 1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 = มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2 = มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชประโยชน

ไดจริง 
3 = มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4 = มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานงานวิจัย 
5 = มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6 = มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการพัฒนาระบบ และกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ี
ดําเนินการไดครบท้ัง 6 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยไดกําหนดพันธกิจ  
วิสัยทัศน ของคณะฯ ท่ีใหความสําคัญกับการวิจัย และกําหนดทิศทางความเปนเลิศดานการวิจัยของคณะฯ ใน 6 ทิศทาง 
(วศ.4.1-1, วศ.4.1-2) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของชาติ คือ 

1. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมวัสดุ 
3. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
4. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมชีวการแพทย และการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ผูพิการ และคนชรา 
5. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร 
6. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
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เพื่อนําไปสูทิศทางความเปนเลิศท่ีกําหนด คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ ครอบคลุมในมิติตางๆ อยางครบถวน ระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ของคณะวิศวกรรมศาสตรประกอบดวย 
4.1.1 การพัฒนาทีมวิจัย  

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนพัฒนาทีมวิจัย (วศ. 2.8-5)  เพื่อเปนการ
สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของคณาจารย ขาราชการและพนักงานของคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อดําเนินการวิจัยและ
พัฒนานักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของนักวิจัยและดําเนินการวิจัยใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
2. เพื่อใหมีกลไกในการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีทําใหทีมวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง

ตามแผนและเปาหมายของทีมวิจัย 
3. เพื่อสนับสนุนทีมวิจัยท่ีมีความเขมแข็ง ใหสามารถดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง และพัฒนาเปนกลุม

วิจัยและสถานวิจัยเฉพาะทางไดในอนาคต 
4. เพื่อใหทีมวิจัยมีบทบาทในการเสริมสรางและพัฒนาบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร 
5. เพื่อพัฒนาทีมวิจัยใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและสามารถสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบการประเมินผลการดําเนินการของทีมวิจัยโดยกรรมการวิจัย (วศ.4.1-3 และ วศ.

4.1-4)  ผลการดําเนินการตามจากกลไกการสนับสนุนใหนักวิจัยรวมกันทํางานเปนทีมโดยใชทุนพัฒนาทีมวิจัยนั้น ทําให
มีทีมวิจัยท่ีจัดต้ังข้ึนใหมในปการศึกษา 2550 จํานวน 5 ทีม และเม่ือรวมกับทีมวิจัยท่ีไดมีการจัดต้ังข้ึนกอนหนานี้ท่ียังคง
มีสถานะเปนทีมวิจัยอยูอีกจํานวน 7 ทีม ทําใหในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร ใหการสนับสนุนทีมวิจัย
ท้ังหมด 12 ทีม ประกอบดวย 

1. Power Electronics Research and Development Team 
2. Wireless Sensor Networks 
3. Biomedical Engineering Research Group 
4. High Performance Embedded System and Application 
5. Intelligent Systems iSys  
6. Wireless Informatics Group: WIG 
7. Development of Appropriate Technology for Wastewater  Treatment from Rubber and Palm Oil 

Industry 
8. Contaminated Environment Research Group 
9. Water Resource management and Technology Research Group 
10. Solid and Hazardous Waste Management Research Group 
11. Productivity Research Group 
12. Business Logistics and Supply Chain Management Research Group 

4.1.2  การพัฒนาหนวยวิจัย และสถานวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร สนับสนุนทีมวิจัยท่ีเกิดข้ึนกอนหนานี้ ท่ีมีการพัฒนาการและมีความพรอม จึงไดพัฒนา

ไปเปนหนวยวิจัย และสถานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย โดยใหการสนับสนุน และกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-3 

หนวยวิจัย และสถานวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางความเปนเลิศของคณะฯ แนวทางการพัฒนาจากทีมวิจัยไปเปน หนวย
วิจัย และ สถานวิจัยคือ การสนับสนุนและดําเนินการใหทีมวิจัยท่ีมีลักษณะของงานอยูในทิศทางเดียวกันรวมตัวกันเพื่อ
จัดต้ังเปน หนวยวิจัย หรือสถานวิจัย โดยคณะฯ ต้ังงบประมาณและมีประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทสถานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการจัดต้ังสถานวิจัย ท้ังสถานวิจัยภายในคณะฯ และสถานวิจัยท่ีสนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัย (วศ.4.1-5) ผล
การดําเนินการแนวตามทางนี้ทําใหในปการศึกษา 2550 มีสถานวิจัยท่ีจัดต้ังข้ึนใหม 3 สถานวิจัย เม่ือรวมกับสถานวิจัยท่ี
คณะฯ ไดดําเนินการจัดต้ังกอนหนานี้อีก 1 สถานวิจัย ดังนั้นในปการศึกษา 2550 คณะฯ สนับสนุนสถานวิจัยท้ังหมด 4 
สถานวิจัย คือ 

1. Research and Development Center For  Alternative Energy from Palm Oil and Oil Crops 
2. Energy Technology Research Center (ETRC)  
3. Material Engineering Research Center  และ 
4. Center for Technology Network 

สําหรับหนวยวิจัยนั้น คณะสามารถสนับสนุนและผลักดันให มีหนวยวิจัย ในระดับมหาวิทยาลัยเกิดข้ึนใหม 2 
หนวยวิจัย คือ 

1.   Pollutant Treatment Technology Research Unit (PTRU)  
2.   Agricultural  and  Seafood  Product  and  Technology  for SME – OTOP  Research  Unit  (ASPT) 

นอกจากการสนับสนุนการจัดต้ังหนวยวิจัยและสถานวิจัยท่ีดําเนินการโดยคณะฯ แลว คณะวิศวกรรมศาสตร 
ยังเห็นความสําคัญกับการสรางเครือขายวิจัยรวมกับคณะฯ อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนท้ังงบประมาณ และ
บุคลากรเขารวมในการจัดต้ังหนวยวิจัย  สถานวิจัย และ ศูนยเครือขายความเปนเลิศในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีสังกัดคณะฯ 
อื่นๆ อีก 1 หนวยวิจัย 2 สถานวิจัย และ 1 ศูนยความเปนเลิศ ประกอบดวย 

1. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (สังกัดคณะวิทยาศาสตร) 
2. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน (สังกัดคณะอุตสาหกรรมการเกษตร) 
3. ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลย ี(สังกัดคณะวิทยาศาสตร) 
4. หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว (สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดลอม) 

กลไกการพัฒนาการจัดต้ังสถานวิจัย และหนวยวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรในปการศึกษา 2550 นั้น ไมได
จํากัดอยูเฉพาะภายเครือขายภายในมหาวิทยาลัยนั้น แตคณะฯ ไดมีการดําเนินการจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง
แหลงทุนภายนอกกับทีมวิจัยและสถานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางเครือขายวิจัยรวมกัน ซึ่งในปการศึกษา 2550 คณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยทีมวิจัย และสถานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ระดับประเทศ เพื่อจัดต้ังเครือขายวิจัยในลักษณะท่ีเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง หนวยวิจัยเฉพาะดาน และ 
หองปฏิบัติการวิจัยรวมระดับประเทศ ผลการดําเนินการโดยกลไกนี้ทําใหในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใหจัดต้ังเครือขายวิจัย ในลักษณะของศูนยความรูเฉพาะทาง  หนวยวิจัย
เฉพาะดาน และหองปฏิบัติการวิจัยรวมระดับประเทศ รวม 3 เครือขายคือ 

1. ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟ ู สนับสนุนโดย  NECTEC  (วศ.4.1-6) 
2. หนวยวิจัยเฉพาะทางดานฮารดดิสไดรพ  สนับสนุนโดย Cluster ทางฮารดดิสไดรพ ของ NECTEC ท่ี

ดูแลโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน (วศ.4.1-7) 
3. หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขายเซ็นเซอรไรสาย  สนับสนุนโดย NECTEC  (วศ.4.1-8) 
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โดยงานของท้ัง 3 เครือขายจะตองสอดคลองกับแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุน ซึ่งจะสอดคลองกับยุทธศาสตร
และความตองการของประเทศ และผลจากการดําเนินการท่ี NECTEC ไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรจัดต้ังศูนย
ความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟูรวมกับ NECTEC โดยมีเง่ือนไขใหมหาวิทยาลัยตองรวมสนับสนุนในลักษณะท่ีเปน 
matching fund ดวยนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการยื่นขอเสนอโครงการเพื่อจัดต้ังสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู ข้ึน
ภายในคณะฯ อีก 1 สถานวิจัย (วศ.4.1-9) ดังนั้น ภายในป 2551 นี้ จํานวนสถานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรก็จะ
เพิ่มข้ึน เปน 5 สถานวิจัย โดยสถานวิจัยท้ังหมดสอดคลองกับทิศทางความเปนเลิศท่ีคณะฯ กําหนด 
4.1.3  การสนับสนุนทุนวิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาและสรางความพรอมใหกับนักวิจัยเพื่อใหมี
ศักยภาพในการทําวิจัย และสามารถพัฒนาตนเองไปเปนนักวิจัยท่ีสามารถแขงขันกับนักวิจัยในสถาบันอื่นๆ ท้ังภายใน
และตางประเทศได จึงไดมีกลการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะข้ึน โดยไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ 
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนให คณาจารย ขาราชการ และพนักงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีโอกาสทําวิจัย
ท่ีมีคุณภาพ  ท้ังดานการวิจยัพื้นฐาน การวิจยัประยุกต การวิจยัเชิงพฒันา  การวิจยัสถาบัน และการวจิยัทางวิศวศกึษา เพือ่
สรางองคความรู สรางผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ ของคณะฯ เปน
กลไกท่ีชวยพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกนักวิจัยของคณะฯ ใหมีความพรอมในการทําวิจัยระดับสูงและสามารถ
แขงขันเพื่อรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได ทุนวิจัยท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนประกอบดวย 

1.   ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนานักวิจัย (วศ.4.1-10)  
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป (วศ.4.1-11) 
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และ สื่อการสอน (วศ.2.8-8) 
4. ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจชุมชน (วศ.

4.1-12) 
5. ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความรวมมือกับตางประเทศ (วศ.4.1-13) 
6. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน (วศ.2.8-7) 
7. ทุนสนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ ประเภท Matching Fund (วศ.4.1-14) 
8. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา (วศ.2.8-6) 

การพิจารณาสนับสนุนวิจัยประเภทตางๆ ดูแลโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ ซึ่งมีรองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษาเปนประธาน ผลการดําเนินการตามกลไกนี้พบวาในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสนับสนุน
ทุนวิจัยประเภทตางๆ มีจํานวนทุนและงบประมาณ ดังนี้ 

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนานักวิจัย จํานวน 1 โครงการ งบประมาณท่ีอนุมัติ รวม 100,000.-บาท 
2   ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป จํานวน 21 โครงการ งบประมาณท่ีอนุมัติ รวม 4,062,040.-บาท 
3   ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน จํานวน  1 โครงการ 

งบประมาณท่ีอนุมัติ รวม 100,000.-บาท 
4   ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจชุมชน 

จํานวน 3 โครงการ งบประมาณท่ีอนุมัติสนับสนุน รวม 289,100.-บาท 
5. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน  จํานวน  3 โครงการ  งบประมาณท่ีอนุมั ติ  

รวม 113,900.-บาท 
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รวมจํานวนโครงการใหมและงบประมาณท่ีคณะฯ อนุมัติใหการสนับสนุนท้ังหมดในปการศึกษา 2550  
เปนจํานวน 29 โครงการ งบประมาณท่ีสนับสนุน 4,665,040.-บาท 
4.1.4 การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สราง
ความเขมแข็งของระบบบัณฑิตศึกษาและสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ  ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี
สนับสนุนโดยคณะฯ ประกอบดวย 

1. ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก(วศ.2.6-6 และ วศ.2.6-7) 
2. ทุนผูชวยวิจัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (วศ. 2.23-3) 
3. ทุนคาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  (วศ. 2.23-4) 
4. ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา  (วศ. 2.23-5) 

การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษาอยางเปนระบบสามารถดึงดูดนักศึกษาเขามาศึกษาตอในหลักสูตรภาค
ปกติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได ซึ่งนักศึกษาท่ีรับทุนเหลานี้จะเสริมความเขมแข็งของงานวิจัยและระบบ
บัณฑิตศึกษาของคณะได จํานวนนักศึกษาใหมท่ีรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในแตละประเภทในปการศึกษา 2550 มีดังนี ้

1. ทุนศิษยกนกุฏิ ท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 26 ทุน 
2. ทุนผูชวยวิจัย ท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 13 ทุน 
3. ทุนคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 55 ทุน และ  
4. ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 40 ทุน 

จํานวนนักศึกษาใหมท่ีรับทุนระดับบัณฑิตศึกษาทุกประเภทรวม 134 คน จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาค
ปกติท้ังหมดท่ีรับเขาศึกษาใหมในปการศึกษา 2550 จํานวน  194 คน ดังนั้นนักศึกษาท่ีรับทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคิดเปนรอยละ 69 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมดท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2550   และเม่ือรวมกับ
นักศึกษาท่ีรับทุนศิษยกนกุฏิ และ ผูชวยวิจัย ซึ่งรับทุนตอเนื่องจากปการศึกษา 2549 อีก จํานวน 20 และ 1 คน ตามลําดับ 
จึงมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมดท่ีรับทุนการศึกษาท่ีสนับสนุนโดยคณะฯในปการศึกษา 2550 รวม 155 คน 

นอกจากทุนการศึกษาท่ีดําเนินการโดยคณะเองแลว คณะฯวิศวกรรมศาสตร ยังใหการสนับสนุนทุนการศึกษา
ประเภทอื่นๆ ในลักษณะท่ีเปน co-funding รวมกับ มหาวิทยาลัย 2 ประเภท คือ 

1. ทุนสงขลานครินทรแบบ 1  และ  
2. ทุนสงขลานครินทรแบบ 2   

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนสงขลานครินทร ท้ังแบบ 1 และแบบ 2 รวม
ท้ังหมด16 ทุน 
4.1.5  การสนบัสนุนให คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบการสนับสนุนใหคณาจารย และบุคลากรของคณะฯไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ โดยมีประกาศเรื่องแนวทางการสนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ (วศ.4.1-15) ตามประกาศนี้คณะฯสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดในสวนของคณะ
ไมเกิน 40,000 บาท/คน/ป และเพื่อสงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 
คณะฯไดกําหนดแนวทางการสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการไวไมเกิน 3 ครั้ง ติดตอกัน เม่ือครบ 3 ครั้ง
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ติดตอกันแลวบุคลากรจะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติกอนท่ีจะขอรับการสนับสนุนเพื่อไป
นําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศในครั้งตอไปได  สวนการนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศนั้นคณะ
สนับสนุนโดยไมจํากัดวงเงินและไมจํากัดจํานวนครั้ง 

นอกจากสนับสนุนในสวนของบุคลากรแลวคณะวิศวกรรมศาสตรยังสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศโดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ (วศ.4.1-
16) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ  (วศ.4.1-17) การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อไป
นําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศนั้น คณะฯสนับสนุนท้ังนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจํานวนรวม 10 ทุน
ตอป สวนการสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นคณะฯ
สนับสนุนโดยไมจํากัดจํานวนทุนตอป นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนท่ีผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธแลว
สามารถขอรับการสนับสนุนไดตลอดเวลา โดยตลอดชวงระยะเวลาท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังมีสถานะเปน
นักศึกษาอยูนั้นนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ
ภายในประเทศไดคนละ 1 ครั้ง สวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถขอรับการสนับสนุนไดไมเกินคนละ 2 ครั้ง  ผล
การดําเนินการในปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกขอรับการสนับสนุนจากคณะฯเพื่อไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการภายในและตางประเทศจํานวน 64 ทุน และ 1 ทุน ตามลําดับ 
4.1.6  การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแก คณาจารยบุคลากร 
และนักศึกษาท่ีชัดเจนตามรายละเอียดประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะ 
วิศวกรรมศาสตร (วศ.4.1-18)  ซึ่งใหเงินรางวัลผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายและจูงใจ ภายใตการดูแลของกรรมการ
วิจัยประจําคณะฯ โดยในปการศึกษา 2550 คณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯไดพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลผลทางวิชาการ
รวมท้ังสิ้น 227 เรื่อง โดยแยกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ   19 เรื่อง 
2. วารสารวิชาการระดับประเทศ  23 เรื่อง 
3. proceeding ระดับภูมิภาคและนานาชาติ 98 เรื่อง 
4. proceeding ระดับประเทศ 78 เรื่อง 
5. สิ่งประดิษฐหรือผลงานอื่นท่ีไดรับรางวัลหรือผานการคัดเลือกระดับประเทศ  53 เรื่อง 
6. บทความเทคนิค  2 เรื่อง 
7. โปสเตอรท่ีมีการตีพิมพ  4 เรื่อง 

โดยคณะฯสนับสนุนเงินรางวัลในปการศึกษา 2550 รวมท้ังสิ้น 1,003,920.00 บาท 
4.1.7 การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร มีกลไกการสรางขวัญและกําลังใจนักวิจัยท่ีมีผลงาน ในหลาย
รูปแบบ ประกอบดวย 

1. การใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกนักวิจัย ดังรายละเอียดในกลไกการสนับการวิจัยขอท่ี 7 
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2. การสรางขวัญและกําลังใจโดยมีกลไกการคัดเลือกนักวิจัยท่ีมีผลงานเดนประเภทตางๆตีพิมพเผยแพร
ในหนังสือครบรอบ 40 ป คณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.4.1-19) 

3. การสรางขวัญและกําลังใจโดยมีกลไกการคัดเลือกนักวิจัยท่ีมีผลงานเดนประเภทตางๆเขารับการเชิด
ชูเกียรติในวันนักวิจัยท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยทุกป และมีกลไกการคัดเลือกนักวิจัยดีเดนของคณะฯ 
อาจารยตัวอยางดานวิจัย และ ผลงานเดนดานตางๆ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเปน 
อาจารยตัวอยางดานวจิัย และผลงานเดนดานวิจัย และสิ่งประดิษฐ (วศ.4.1-20) 

4. มีกลไกการสรางขวัญและกําลังใจโดยผูบริหารช่ืนชมและแสดงความยินดีกับการทํางานของทีมวิจัย 
สถานวิจัย หนวยวิจัย และนักวิจัย ผานระบบ KM และ e-mail ของคณะฯ เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ 
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง (วศ.4.1-21) 

5. มีกลไกการสรางขวัญและกําลังใจโดยมีการประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมการวิจัยท่ีเดนๆ และ
อาจารยนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลตางๆ ผาน web-site ของคณะฯ อยางตอเนื่อง (วศ.4.1-22) 

6. มีการเชิดชูเกียรติอาจารยตัวอยางดานวิจัย  อาจารยตัวอยางรุนใหม  ผลงานเดนดานวิจัย และ ผลงาน
เดนประเภทสิ่งประดิษฐ โดยมอบรางวัล ในวันสตางคมงคลสุข ทุกป 

ในปการศึกษา 2550 มีนักวิจัยของคณะฯ ไดรับการเชิดชูเกียรติ ในวันนักวิจัย ม.อ. รวม  14 คน และ มีผลงาน
เดนและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆไดรับการประชาสัมพันธผาน web-site ของคณะฯ จํานวน 15  คน และ
มีอาจารยไดรับการเชิดชูเกียรติอันเปนผลจากงานวิจัย คือ อาจารยตัวอยางดานวิจัย อาจารยตัวอยางรุนใหม ผลงานเดน
ดานวิจัย และผลงานเดนประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับคณะฯ อีก ประเภทละ 1 คน 
4.1.8 ระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย เพื่อรวบรวมขอมูลโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ  
ท้ังฐานขอมูล online ท่ีพัฒนาโดยคณะฯ (วศ.4.1-23) และฐานขอมูลท่ีเจาหนาท่ีหนวยวิจัยไดจัดทําข้ึน (วศ.4.1-24)  การ
เก็บขอมูลและการจัดการขอมูลดานวิจัยโดยใชฐานขอมูลท้ังสอง ชวยใหการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําขอมูลมาใช
ประโยชนในการบริหารและการตัดสินใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.1.9 การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร  ใหความสําคัญกับความเช่ือมโยงกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ  เอกชน  และ 
ภาคอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีกลไกการสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
เอกชน อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน ใน 6 แนวทาง คือ 

1)  การสนับสนุนงบประมาณและเห็นชอบแผนกิจกรรมการสรางเครือขายของทีมวิจัย หนวยวิจัย และ 
สถานวิจัย ซึ่ง ทีมวิจัย หนวยวิจัย และ สถานวิจัย จะเปนหนวยงานท่ีไปดําเนินการตามนโยบายของ
คณะฯเพื่อใหเกิดความรวมมือกับองคกรภายนอก  

2)  คณะฯ เปนผูดําเนินการใหเกิดความรวมมือระหวาง ทีมวิจัย หนวยวิจัย และ สถานวิจัย กับองคกร
ภายนอก โดยการ จัดใหบุคลากรทีมวจิัย หนวยวิจัย และ สถานวิจัย ของไปดูงานในบริษัทเอกชน จัด
ใหมีการประชุมรวมระหวางองคกรภายนอกกับทีมวิจัย หนวยวิจัย และ สถานวิจัย ของคณะฯ เพื่อให
เกิดความรวมมือทางดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอก (วศ.4-25 และ วศ.4.1-26)  และใหการ
ตอนรับองคกรภายนอกท่ีเขาเยี่ยมชมงานวิจัยของคณะฯ ท้ังจากในและตางประเทศ โดยไดเชิญ ทีม
วิจัย หนวยวิจัย และ สถานวิจัย ท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมดวย   (วศ.4.1-27 และ วศ.4.1-28) 
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3)  คณะฯ  จัดสรรงบประมาณ  เพื่อ ให ทุนวิ จัย ทุนอุดหนุนการวิ จัย โครงการวิจั ยร วมคณะ
วิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัย
ของคณะฯ กับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน   ซึ่งในปการศึกษา 2550 มีนักวิจัยของคณะฯ ขอรับ
ทุนตามโครงการนี้จํานวน 3 โครงการ โดยคณะฯ อนุมัติงบประมาณสนับสนุน รวม 289,100 บาท 

4)  คณะฯ จัดงบประมาณสนับสนุนใหอาจารย และ บุคลากร เขาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม ในชวง
ปดภาคการศึกษาเปนเวลา 2 เดือน เพื่อสรางเครือขาย และความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยรวม
ระหวาง นักวิจัยของคณะฯ กับ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปการศึกษา 2550 มีนักวิจัยของคณะฯ ขอรับ
ทุนตามโครงการนี้เพื่อเขาไปทํางานกับภาคเอกชน จํานวน 1 โครงการ  (วศ.4.1-29) 

5)  คณะฯ ดําเนินการใหมีชองทางท่ีอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจชุมชน สามารถเขาถึง คณะฯได โดยผาน
ทางหนวยเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมของคณะฯ  ซึ่งเปนระบบ  web-site เพื่อการเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะ โดย อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน จะไดรับทราบ
ขอมูลงานวิจัยตางๆของคณะฯ ผานทาง web-site นี้ และสามารถติดตอกับคณะฯ ผานทางระบบ
กระดานขาวของ web-site ดังกลาว (วศ.4.1-30) 

นอกจากการดําเนินการตามกลไกขางตนแลว คณะวิศวกรรมศาสตร ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
กรรมการวิจัยประจําคณะฯ คณาจารย ทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัยเพื่อกําหนดแผนการทํางานท่ีจะทําใหเกิดความ
เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนโดยคณะฯไดจัดสัมมนาดานวิจัยเพื่อใหมีการระดมสมองและรับฟง
ความคิดเห็นจากคณาจารย ทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัยเพื่อกําหนดแผนการทํางานในเรื่องนี้ ข้ึนเม่ือวันท่ี 12-13   
พฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา และคณะฯไดนําผลการสัมมนามา หาขอสรุปในท่ีประชุมในกรรมการวิจัย และ รับฟงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจาก ทีมวิจัย หนวยวิจัย และ สถานวิจัย กอนกําหนดเปนกิจกรรมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติจริงซึ่งจะมีท้ัง
กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดทันทีและกิจกรรมตองใชเวลาและงบประมาณในการดําเนินการโดยคณะจะดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวตอไป (วศ.4.1-31 และ วศ.4.1-32) 

ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานภายนอกและการศึกษาดูงานของ
คณะฯ เพื่อสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 14 ครั้ง และ 
ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 2 ครั้ง ดังนี้ 

1.  การประชุมและกิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือในการจัดต้ังหนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ
ฮารดดิสกไดรฟ  
§ การประชุมหารือ 

1.1 ประชุมหารือ เรื่อง “ฮารดดิสกไดรฟ และเครือขายฮารดดิสกไดรฟ” เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม  2550  
เวลา 15.30 – 16.30 น.  ณ หองประชุม R101 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บรรยายโดย ดร.ถวิดา มณีวรรณ  ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยเฉพาะทางดานการผลิตข้ันสูงในอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ     

1.2 ประชุมหารือ ระหวาง รศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร ผูอํานวยการศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดาน
สวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  กับ ผูบริหารคณะ 
หัวหนาภาควิชา  นักวิจัย  และคณาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ.   เรื่อง “การใหทุนวิจัยและ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ ปริญญาเอก”  เม่ือวัน



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-9 

พฤหัสบดีท่ี 4  ตุลาคม  2550   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  
1.3 ประชุมหารือเรื่อง "แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการจัดต้ังศูนยความรูเฉพาะทาง (Center of 

Excellence, COE)  ดานฮารดดิสกไดรฟ (HDD) และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับฮารดดิสกไดรฟ” และ เม่ือวันศุกรท่ี 2 พฤศจิกายน  2550    เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ.หองประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร บรรยายโดย  ดร.จีรนุช   เสง่ียมศักด์ิ   ศูนยวิจัย
รวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

§ เย่ียมชมศึกษาดูงานดานฮารดดิสกไดรฟ 
1.4 ผูบริหาร และ ตัวแทนจากทีมวิจัย และ สถานวิจัยท่ีเกี่ยวของเยี่ยมชมศึกษาดูงานดานฮารดดิสก

ไดรฟ ณ บริษัทซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด  เม่ือวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2550  เวลา 
13.00 - 16.30 น.    

2.  การประชุมและกิจกรรมอ่ืนๆรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อการจัดต้ังศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรม
ฟนฟู 
§ การประชุมหารือ 

2.1 ประชุมหารือรวมกับคณะแพทยศาสตร  เพื่อพัฒนาหัวขอวิจัยใหเปนโครงการวิจัยรวม เม่ือวัน
จันทรท่ี 16  กรกฎาคม    2550 เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ  หองประชุม 3 

2.2  ประชุมหารือเบ้ืองตนเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนวิจัยดานวิศวกรรมฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และการจัดทํา MOU ระหวาง NECTEC กับมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 10 
กันยายน  2550 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมวิศวทัศน  

2.3 ประชุมหารือรวมกับ NECTEC คณะแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และศูนยสิรินธรฯ 
เรื่อง "ความรวมมือวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ" เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2550   เวลา 09.00-16.00 น. ณ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร (หาดใหญ) 

2.4 ประชุมเพื่อจัดทํา Road Map ดานวิจัยของ COE วิศวกรรมฟนฟู  เม่ือวันท่ี 10 พ.ย. 2550   
ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 

§ เย่ียมชมศึกษาดูงานดานวิศวกรรมฟนฟู 
ผูบริหารและทีมวิจัยท่ีเกี่ยวของเยี่ยมชมศึกษาดูงานดานวิศวกรรมฟนฟูของผูปวย เม่ือวันท่ี 14 – 15  
พฤศจิกายน  2550  ดังนี้  
- ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ศูนยสิรินธรเพือ่การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
- คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC) 
- มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- โรงพยาบาลแมคเคน 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3. ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
§ การประชุมหารือ 

3.1 ประชุมหารือรวมกันระหวางการไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ . )  และ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการจัดทํา MOU โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางสองหนวยงาน เม่ือวันท่ี 1  มิถุนายน  2550   

3.2 ประชุมหารือ เรื่อง “เพื่อเตรียมความพรอมพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กฟผ. 
กับ ม.อ.” เม่ือวันอังคารท่ี 10  กุมภาพันธ  2551  เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.3 ประชุมหารือรวมกับผูชวยผูวาการไฟฟาพลังน้ําพรอมคณะ กฟผ. เพื่อพิจารณา “ราง“  MOU 
ระหวาง กฟผ. กับ ม.อ.  เม่ือวันพุธท่ี 29  สิงหาคม  2550  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ หองประชุม 3 

3.4 ประชุมเรื่อง “แผนการรวมมือ ระหวาง กฟผ. กับ ม.อ. และลงนามบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(ม.อ.)และประชุม” เม่ือวันอังคารท่ี 12  กุมภาพันธ  2551  เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุม 1  
สํานักงานอธิการบดี 

4.  ความรวมมือทางวิชาการดานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลย่ีที่เก่ียวของ กับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  TRIDI 
§ การประชุมหารือ 

4.1 ประชุมหารือ เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการประชุมรวมกับ TRIDI” เม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 
2550  เวลา 13.00–16.00 น. ณ หองประชุม 3  

4.2 ประชุมหารือรวมกับท่ีปรึกษาและผูอํานวยการศูนย TRIDI  ในหัวขอเรื่อง "ดานโทรคมนาคม  
อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ"  เม่ือวันศุกรท่ี 28 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 - 16.00 
น.  ณ.หองประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร 

4.3 เขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum  of  Understanding  MOU)”  
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา 8 แหง   โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเขารวมโครงการความ
รวมมือ เม่ือวันพุธท่ี 5 มีนาคม  2551  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองวีนัส ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ    

เอกสารอางอิง:  
วศ. 2.6-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาเอก 
วศ. 2.6-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาโท 
วศ. 2.8-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ. 2.8-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิศว

ศึกษา 
วศ. 2.8-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท

โครงการวิจัยสถาบัน 
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วศ. 2.8-8 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
สิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 

วศ. 2.23-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่องทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.23-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนคาเลาเรียนของนกัศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
วศ. 2.23-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
วศ.4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจยัประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 11/2550 วันอังคารท่ี 20 

พฤศจิกายน 2550 วาระท่ี 5.3 เรื่อง การกําหนดและผลักดันใหเกิดสาขาความเปนเลิศดานวิจัย 
วศ.4.1-2 โครงการสัมมนาดานวิจยั  เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดําเนนิการ ประจําป 

2550 ของทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย  ศูนยความเปนเลิศ  และการระดมสมองเพื่อกําหนดสาขา
ความเปนเลิศดานวิจัยและแนวทางการเช่ือมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม” เม่ือวันท่ี 12 – 13 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 ณ โรงแรมหาดแกว รีสอรท สงขลา 

วศ.4.1-3 การรายงานผลการดําเนินการประจําป 2550 และการสนับสนุนงบประมาณของทีมวิจัย หนวยวิจัย 
และสถานวจิยัในปถัดไป เม่ือวันท่ี 12–13 พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรมหาดแกว รีสอรท สงขลา 

วศ.4.1-4 ประชุมหารือการนําเสนอรายงานความกาวหนาของทีมวิจัย/หนวยวิจัย/สถานวิจัย/ศูนยความเปนเลิศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 เม่ือวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม  2550  ณ หองประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทสถาน
วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-6 บันทึกขอตกลงความรวมมือ ในการจัดต้ังและดําเนินการศูนยความรูเฉพาะดานวศิวกรรมฟนฟ ู
ระหวางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ กับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วศ.4.1-7 บันทึกขอตกลงความรวมมือ การจัดต้ังและดําเนินงานหนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ
ฮารดดิสกไดรฟ ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  กับ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วศ.4.1-8 บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการจัดต้ังและดําเนินการหองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขาย
เซ็นเซอรไรสายระหวางศูนยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ สํานกังานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วศ.4.1-9 ขอเชิญใหขอมูล/ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการจัดต้ังสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู 
วศ.4.1-10 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทพัฒนา

นักวิจัย 
วศ.4.1-11 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท

ท่ัวไป 
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วศ.4.1-12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยรวม
คณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจชุมชน 

วศ.4.1-13 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท
ความรวมมือกับตางประเทศ 

วศ.4.1-14 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  ทุนสนับสนุนความรวมมือกับ
ตางประเทศ ประเภท Matching Fund 

วศ.4.1-15 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทาง
ไปตางประเทศจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-16 เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 

วศ.4.1-17 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ 

วศ.4.1-18 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง หลักเกณฑอัตราการจายเงิน
รางวัลผลงานทางวิชาการ 

วศ.4.1-19 หนังสือครบรอบ 40 ป คณะวิศวกรรมศาสตร  40 ป ศิษยเกาดีเดน, 40 ป ผลงานเดน, 40 ป รางวัลเดน 
และทําเนียบศิษยเกา 

วศ.4.1-20 มติท่ีประชุมกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 26  
กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเดนระดับคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อรับการเชิดชูเกียรติ 
ในวันนักวจิยั ม.อ. ประจําป 2551 

วศ.4.1-21 ช่ืนชมทีมงานศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู และ ทีมงานหองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขาย
เซ็นเซอรไรสาย 

วศ.4.1-22 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/award1.xls 
วศ.4.1-23 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร มาตรฐานดานงานวจิยัและงานสรางสรรค 
วศ.4.1-24 ฐานขอมูลวิจยัของหนวยวิจยั คณะวศิวกรรมศาสตร 4 แหลงทุนวิจยั ตัวอยางเชน  

1. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร   
2. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย   
3. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากงบประมาณแผนดิน  
4. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก 

วศ.4.1-25 การประชุมหารือ เรื่อง “การจัดทํา Road map สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู” รวมกันระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม.อ. และ NECTEC เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  
2550  ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-26 ประชุมหารือรวมกับ รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ผูอํานวยการศูนยวจิยัรวมเฉพาะทางดาน
สวนประกอบ ฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม  
2550 ณ หองประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/award
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วศ.4.1-27 ประชุมหารือรวมกับท่ีปรึกษาและผูอํานวยการศูนย TRIDI ในหัวขอเรื่อง "ดานโทรคมนาคม  
อิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ" เม่ือวันท่ี 28  ธันวาคม  2550  ณ หองประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-28 ประชุมหารือรวมกับผูชวยผูวาการไฟฟาพลังน้ําพรอมคณะ กฟผ. เพื่อพิจารณา “ราง“  MOU 
ระหวาง กฟผ. กับ ม.อ.  เม่ือวันพุธท่ี 29  สิงหาคม  2550   ณ หองประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-29 โครงการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ จากการศึกษาฝกงาน
และฝกอบรมภายในประเทศ ระยะสั้น คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วศ.4.1-30 เว็บไซตศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการจัดการทรัพยสินทางปญญา คณะ
วิศวกรรมศาสตร (http://www.eng.psu.ac.th/cicip/ ) 

วศ.4.1-31  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2551  เม่ือวันอังคารท่ี 
25  มีนาคม  2551   หองประชุม  3 คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.4.1-32  แนวทางการเช่ือมโยงงานวิจัยวิศวฯ กับ อุตสาหกรรมและชุมชน 

http://www.eng.psu.ac.th/cicip/
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องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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4 ขอ 
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1 = มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวจิยัและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการ และการนาํไปใช

ประโยชน 
2 = มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสงัเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็ว

ทันตอการใชประโยชน 
3 = มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
4 = มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช

ประโยชน 
5 = มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ

สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีดําเนินการไดครบท้ัง 5 
ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.2.1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ และการนําไปใช

ประโยชน 
คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

และการนําไปใชประโยชน โดย คณะฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีอธิบายไวแลวในหัวขอ 4.1.5 และ 
4.1.6 ของตัวบงช้ี 4.1 และมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวง
วิชาการและการนําไปใชประโยชนเพิ่มเติมดังนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงวิชาการและ

เพื่อใหผูเขารวมประชุมวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯไปใชประโยชนได 
โดยในปการศึกษา2550 คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-15 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ครั้งท่ี  6 (PEC-6) ข้ึน  เ ม่ือวันท่ี  8-9 พฤษภาคม 2551 ท่ี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีบทความวิชาการท่ีเขารวมนําเสนอในท่ีประชุม
ท้ังหมด 184 บทความ เปนบทความทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จํานวน 93 บทความ และมีสถาบันตางๆท่ัวประเทศเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ท้ังหมด  26 สถาบัน 
(วศ.4.2-1) ดังนั้นการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีคณะฯจัดข้ึน
อยางตอเนื่องทุกปจัดเปนกลไกท่ีสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน เสริมกับกลไกอื่นๆท่ีคณะฯสนับสนุนอยางเปนระบบอยูแลวดังรายละเอียด
ในหัวขอ 4.1.5 และ 4.1.6 

2.  คณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนคาตรวจแกภาษาอังกฤษสําหรับบทความวิชาการท่ีจะตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติเรื่องละ 5,000 บาทดังรายละเอียดตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง ทุนสนับสนุน
คาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (วศ.
4.2-2) 

3.  คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทําหนังสือเผยแพรผลงานวิชาการในโอกาสครบรอบ 40 ป ซึ่งรวบรวม
ผลงานวิจัยแตละเรื่องสั้นๆ ออกเผยแพรสูภาคอุตสาหกรรมและประชาชนท่ัวไป (วศ.4.2-3) 

4.  คณะวิศวกรรมศาสตรมีการเผยแพรผลงานวิจัยเดนๆ ผาน web-site ของคณะฯท่ีใหผูสนใจท่ัวไปสามารถ
เขาถึงได (วศ.4.2-4)  รวมท้ังไดมีการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัยเดนๆ ของคณะฯ ในกิจกรรม
วิชาการตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย เชน  ม.อ. วิชาการ  

5.  การสนับสนุนทุนวิจัยรวมคณะวิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนตามกลไกขอท่ี 
4.1.3 ท่ีไดกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 4.1 ถือเปนการเผยแพรผลงานวิจัยและเปนการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมโดยตรง  

4.2.2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เช่ือถือไดและ
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบรวบรวมและสังเคราะหความรูจากการวิจัย โดยไดแตงต้ังกรรมการข้ึนมาเพื่อ

รวบรวม และ คัดสรรความรูจากการวิจัยของบุคลากรในชวง 40 ป ท่ีผานมาในทุกสาขา และนํามาตีพิมพเผยแพรใน
หนังสือครบรอบ 40 ป (วศ.4.2-3)  เพื่อเผยแพรสูภายนอก ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีเช่ือถือไดและทันตอการใชประโยชน  
นอกจากผลงานท่ีคัดสรรเพื่อตีพิมพในหนังสือวิชาการแลวคณะวิศวกรรมศาสตร มีกรรมการวิจัยประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร ท่ีทําหนาท่ี คัดเลือกผลงานวิจัย และงานสรางสรรค เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบทันตอ
การใชประโยชน เชน การคัดเลือก ผลงานเดนดานวิจัย ผลงานเดนดานสิ่งประดิษฐ การคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานวิจัย 
และ การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยประเภทตางๆ ท่ีสมควรไดรับการเผยแพรและเชิดชูเกียรติในวันนักวิจัยเปนตน (วศ.
4.2-5), (วศ.4.2-6) 

นอกจากนี้แลวคณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
คณะฯไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบันข้ึนเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 6 (PEC-6) ข้ึน เม่ือวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 
2551 ท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีบทความเขารวมนําเสนอในท่ีประชุมท้ังหมด 184 
บทความ เปนบทความทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 93 บทความ โดยมี



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-16 

สถาบันตางๆท่ัวประเทศเขารวมประชุมวิชาการครั้งนี้ท้ังหมด  26 สถาบัน การท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรสามารถจัดการ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณะฯอยางตอเนื่องทุกป
นั้น แสดงใหเห็นวาคณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการเผยแพรเพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถนําใชประโยชนได 
4.2.3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯไปยัง
ผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบันข้ึนเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัด
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 6 (PEC-6) ข้ึน เม่ือวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2551 
ท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีบทความเขารวมนําเสนอในท่ีประชุมท้ังหมด 184 บทความ 
เปนบทความทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 93 บทความ โดยมีสถาบัน
ตางๆท่ัวประเทศเขารวมประชุมวิชาการครั้งนี้ ท้ังหมด  26 สถาบัน (วศ.4.2-1) ดังนั้นการประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีคณะจัดข้ึนอยางตอเนื่องทุกป จึงเปนกลไกสําคัญในการสรางเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

นอกจากการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันแลว เปนประจําทุกปแลว คณะวิศวกรรมศาสตรยังไดใหความสําคัญกับการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปสูผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ผานเครือขายวิจัยของคณะฯ ท่ีประกอบดวย ทีมวิจัย หนวย
วิจัย และ สถานวิจัย โดยในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร มีเครือขายวิจัยภายในคณะฯในลักษณะ ทีมวิจัย
จํานวน 12 ทีม หนวยวิจัยจํานวน 2 หนวยวิจัย และ สถานวิจัยจํานวน 4 สถานวิจัย และมีเครือขายภายในรวมกับคณะ
ตางๆ อีก 3 เครือขาย ดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในหัวขอท่ี 2 ของตัวบงช้ีท่ี 4.1  ซึ่งเครือขายวิจัยภายในเหลานี้สามารถ
เผยแพรผลงานวิจัยไปยังผูท่ีเกี่ยวของไดท้ังภายในและภายนอกสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพในโอกาสตางๆ เชน ใน
วันนักวิจัย หรือการเขาขอเขาเยี่ยมชม สถานวิจัย หนวยวิจัย หรือ ทีมวิจัย นอกการมีเครือขายวิจัยภายในสถาบันแลว 
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการสรางเครือขายวิจัยกับหนวยงานภายนอกโดยการทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก อีก 5 เครือขาย คือ 1) ขอตกลงความรวมมือการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานวิศวกรรมฟนฟูกับ NECTEC2) 
ขอตกลงความรวมมือดานโทรคมนาคมรวมกับ TRIDI  3) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับการไฟฟาฝายผลิต    4)
ขอตกลงความรวมมือในการจัดต้ังหนวยวิจัยดาน HDD รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และ 5) ขอตกลงความรวมมือใน
การจัดต้ังหองปฏิบัติการวิจัยรวมทางดานเครือขายไรสาย รวมกับ NECTEC การทํางานรวมกับเครือขายภายนอกสถาบัน
เหลานี้ชวยใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของไดเปนอยางดี 
4.2.4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไป

ใชประโยชน 
กลไกสําคัญท่ีคณะฯใชเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนํา

ผลงานไปใชประโยชนคือกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยรวมระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรมหรือ
วิสาหกิจชุมชน ท่ีไดกลาวถึงในหัวขอท่ี 4.1.3 ของตัวบงช้ีท่ี 4.1 กลไกนี้สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกเพื่อการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจนเพราะโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใชประโยชนจาก
งานวิจัยรวมนี้ไดทันที  (วศ.4.2-7) 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-17 

นอกจากกลไกดังกลาวขางตนแลว แลวคณะฯมีกลไกสนับสนุนใหสถานวิจัย หนวยวิจัย และ ทีมวิจัยของ
คณะฯมีความรวมมือกับองคการภายนอก ดังรายละเอียดท่ีไดอธิบายไวแลวในหัวขอท่ี 4.1.2 ของตัวบงช้ีท่ี 4.1 ซึ่งการ
รวมมือกับองคกรท่ีสําคัญๆเชน NECTEC, TRIDI, Cluster HDD และ การฟาฝายผลิต นั้นมีเปาหมายเพื่อการวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย   
4.2.5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย 

หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนใหนักวิจัยมีการจดสิทธิบัตร เชน การกระตุนใหเกิดการจด

สิทธิบัตร การใหความรูเรื่องทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารยและบุคลากร โดยการจัดบรรยายพิเศษและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการใหรางวัลผลงานวิชาการแกเจาของผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามประกาศ
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.4.2-8) เปนตน ซึ่งผลการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลใหนักวิจัยของคณะฯมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน โดยถึงปจจุบันมีผลงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับการจดสิทธิบัตรแลวจํานวน 4 ช้ิน อนุสิทธิบัตร 2 ช้ิน และอยูในระหวางการขอยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรอีกถึง 17 ช้ิน สําหรับการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงานนั้นเปนไปตามประกาศเรื่องการจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เอกสารอางอิง:  

วศ.4.2-1 Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 6 (8-9 พฤษภาคม 2551) 
วศ.4.2-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 019/2549 เรื่อง แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในการตรวจแกไขตนฉบับผลงาน

ทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เรื่อง  ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการ เพื่อนาํลงตีพิมพใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 

วศ.4.2-3 หนังสือครบรอบ 40 ป คณะวิศวกรรมศาสตร  
วศ.4.2-4 ตัวอยางขาวประชาสัมพันธการเผยแพรผลงานวจิยัเดนๆ ผาน web-site ของคณะฯ อาจารยภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ไดรับรางวัล Special Submission จาก Thailand Energy Awards 2008  
วศ.4.2-5 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 

26  กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกอาจารย ตัวอยางดานการวิจัย อาจารยตัวอยางรุนใหม  
ผลงานเดนดานวิจัย และผลงานประดิษฐ คณะวศิวกรรมศาสตร ประจําป 2551 

วศ.4.2-6 เรื่องเลาเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกผลงานและนักวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยในวันนักวิจัย ม.อ. ป 
51 โดยรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

วศ.4.2-7 ตัวอยางรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณโครงการวิจัยรวมระหวางคณะกับภาคอุตสาหกรรม 
1. การศึกษาปญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา

แผนรมควัน 
2. ระบบกําจัดแอมโมเนียจากหางน้ํายางสําหรับการผลิตยางสกิมบล็อก 

วศ.4.2-8 ฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 275,000.00 337,489.15 272,435.57 
 

346,681.80 1-54,999 55,000-
79,999 

80,000 ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีเช่ือมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบในทุกมิติดัง

รายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ  การสนับสนุนทุน
พัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัย และ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและ
นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯคอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  การ
ดําเนินการตามกลไกดังกลาวสงผลใหการดําเนินงานในเรื่องของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยบรรลุเปาหมายท่ีคณะฯกําหนดไว โดยในปการศึกษา 2550   
คณะฯมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและนอกสถาบันรวมท้ังสิ้น 50,962,225.10 บาท คิดเปนเงิน
สนับสนุนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 346,681.10 บาท/คน สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน
และตามแผนท่ีกําหนด 
เอกสารอางอิง:  

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 
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องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 110.00 110.70 159.29 210.88 1-29% 30-39% 40% ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีเช่ือมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบในทุกมิติดัง

รายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 โดยเฉพาะในเรื่องของ การพัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การ
สนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ การใหทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และ 
นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทาง
วิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา และการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯคอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ี
กําหนด การดําเนินการตามกลไกดังกลาวพรอมๆกันอยางมีระบบสงผลใหการดําเนินงานในเรื่องของรอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ท้ังในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา บรรลุเปาหมายท่ีคณะฯกําหนดไว โดยในปการศึกษา 
2550   คณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติรวมท้ังสิ้น 310 เรื่อง และมี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร รวม 3 ช้ิน ซึ่งเม่ือคิดเปน
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําจะไดเทากับ รอยละ 210.88 จึง
สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนด ผลงานวิจัยเดนๆของ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงานภายในและหนวยภายนอก ในปการศึกษา 2550 มีดังนี ้

ผลงานวิจัยเดนท่ีไดรับรางวัล ใน ปการศึกษา 2550 
1.1 ช่ือผลงาน: ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอยางตอเนื่อง 

เจาของผลงาน: รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร 
รางวัลท่ีไดรับ: การประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2550 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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1.2 ช่ือผลงาน: โครงการวิจัยโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล 
เจาของผลงาน: รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร และ รศ. ดร. สัณหชัย กลิ่นพิกุล 
รางวัลท่ีไดรับ: ผลงานท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2550 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.3 ช่ือผลงาน: การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานตนแบบสําหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทท 
โดยใชกระบวนการเอสเทอรริฟเคช่ันและทรานสเอสเทอรริฟเคชัน 
เจาของผลงาน: รศ. กําพล ประทีปชัยกูร 
รางวัลท่ีไดรับ: ผลงานวิจัยเดนประจําป 2550 จากกรมวิชาการเกษตร 

1.4 ช่ือผลงาน: ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน 
เจาของผลงาน: รศ. กําพล ประทีปชัยกูร 
รางวัลท่ีไดรับ: ผลงานท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2550 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.5 ช่ือผลงาน: โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วทางการแพทย 
เจาของผลงาน: รศ. ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 
รางวัลท่ีไดรับ: โครงการดีเดนของชาติ ประจําป 2550 จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 

1.6 ช่ือผลงาน: โครงการบานประหยัดพลังงานประเภทบานเด่ียว 
เจาของผลงาน: ผศ. ดร. จนัทกานต ทวีกุล 
รางวัลท่ีไดรับ: รางวัลชนะเลิศการประกวดประเภท Special Submission จากกรมพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เอกสารอางอิง : 

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-21 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.5 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิยั 

(บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 75,000.00 71,389.33 79,517.95 77,395.78 1-19,999 20,000-
29,999 

30,000 ข้ึน
ไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 

4.1 และ 4.2 โดยเฉพาะในเรื่องของ การพัฒนาทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ การให
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ัง
ภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา และการ
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยประจําคณะฯคอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด การดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึง
ในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 แบบขนานกันไปพรอมๆกัน สงผลใหการดําเนินงานในเรื่องของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย บรรลุเปาหมายท่ีคณะฯกําหนดไว โดยในปการศึกษา 
2550   คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆจากแหลงทุนภายในสถาบันเปนเงิน 11,377,179.86 บาท ซึ่งเม่ือ
คิดเปน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)จะได
เทากับ 77,395.78 บาท/คน แมวาจะลงกวาในป 2549 เล็กนอยแตก็ยังสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน
และตามแผนท่ีกําหนด  
เอกสารอางอิง : 

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-22 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.6 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจาํนวนอาจารยประจาํและ

นักวิจัย (บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 200,000.00 266,099.83 192,917.61 269,286.02 1-34,999 35,000-
49,999 

50,000 ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 
4.1 และ 4.2 โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  
การดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2  แบบขนานกันไปพรอมๆกัน ท้ังในเรื่องของ การพัฒนา ทีม
วิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัย การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และ 
นักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการ
แกคณาจารยและนักศึกษา การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน และการ
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม สงผลใหการดําเนินงาน
ของคณะฯในเรื่องของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย บรรลุเปาหมายท่ีคณะฯกําหนดไว โดยในปการศึกษา 2550   คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ
จากแหลงทุนภายนอกสถาบันจํานวน 39, 585,045.24 บาท ซึ่งเม่ือคิดเปน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน) จะไดเทากับ 269,286.02 บาท/คน สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนด 
เอกสารอางอิง   

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-23 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิยั (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 60.00 40.67 75.00 68.03 1-34% 35-49% 50% ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 

4.1 โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  การ
ดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 แบบขนานกันไปพรอมๆ กัน ท้ังในเรื่องของ การพัฒนา ทีมวิจัย หนวยวิจัย 
สถานวิจัย การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและ
นักศึกษา และการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน การดําเนินการตาม
กลไกเหลานี้อยางตอเนื่องสงผลใหอาจารยของคณะฯมีความพรอมและมีแรงจูงใจในการดําเนินการเพื่อขอรับทุนทําวิจัย
จากแหลงทุนวิจัยจากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ผลการดําเนินงานของคณะฯในเรื่องรอยละของอาจารยประจําและ
นักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จึงบรรลุเปาหมายท่ี
คณะฯกําหนดไว โดยในปการศึกษา 2550   จํานวนของอาจารยประจําของคณะฯ ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันมี
ท้ังหมด 100 คน จากอาจารยท้ังหมด 147 คน คิดเปนรอยละ 68.03 และลดลงกวาป 2549 เล็กนอยแตก็สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนด และเปนไปในทิศทางท่ีคณะฯ ตองการในระยะยาวคือ
ตองการสนับสนุนใหอาจารยของคณะฯขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพิ่มมากข้ึนดังนั้นจํานวนของอาจารยท่ี
ขอรับทุนวิจัยจากภายในสถาบันก็ควรจะมีแนวโนมท่ีลดลง 
เอกสารอางอิง  

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-24 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิยั (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 40.00 38.00 28.95 38.10 1-24% 25-39% 40% ข้ึน
ไป 

2  0 0 2.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 

4.1 และ 4.2 โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  
การดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 แบบขนานกันไปพรอมๆกัน ท้ังในเรื่องของ การพัฒนา ทีม
วิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และ 
นักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการ
แกคณาจารยและนักศึกษา การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน และการ
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม การดําเนินการตาม
กลไกเหลานี้อยางตอเนื่องสงผลใหอาจารยของคณะฯมีความพรอมและมีแรงจูงใจในการดําเนินการเพื่อขอรับทุนทําวิจัย
จากแหลงทุนวิจัยนอกสถาบันมากข้ึน แมผลการดําเนินงานของคณะฯในเรื่องรอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยจะยังไมบรรลุเปาหมายท่ี
คณะฯกําหนดไว คือในปการศึกษา 2550   จํานวนของอาจารยประจําของคณะฯ ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันมี
ท้ังหมด 56 คน จากอาจารยท้ังหมด 147 คน คิดเปนรอยละ 38.10 ซึ่งตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว (รอยละ 40) แตเม่ือเทียบกับ
ผลการดําเนินการในปการศึกษา 2549 พบวาสามารถดําเนินการไดสูงกวาในปการศึกษา 2549 ถึงรอยละ 9.15 ซึ่งเปน
แนวโนมท่ีดี  และดวยกลไกการพัฒนานักวิจัยและการสนับสนุนการวิจัยของคณะฯท่ีดําเนินการอยูทําใหเช่ือไดวาคณะฯ
จะสามารถบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดนี้ไดในปตอไป 
เอกสารอางอิง   

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-25 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.9 รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 7.00 9.73 7.14 21.77 1-14% 15-29% 30% ข้ึน
ไป 

2  1 1 4.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติและเช่ือมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันดัง

รายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการ
ดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  การดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 แบบขนานกันไป
พรอมๆกัน ท้ังในเรื่องของ การพัฒนา ทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน และการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม และการสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา การ
ดําเนินการตามกลไกเหลานี้อยางตอเนื่องสงผลใหผลการดําเนินงานของคณะฯในเรื่องรอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติบรรลุเปาหมายท่ีคณะฯกําหนดไว คือในปการศึกษา 2550   คณะฯมีบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติจํานวน 20  และ 12 บทความ ตามลําดับ เม่ือคิดเทียบกับ
จํานวนอาจารยประจําของคณะฯท้ังหมด 147 คน จะไดรอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติเทากับรอยละ  21.77 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนดในระดับดี  
เอกสารอางอิง:  

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-26 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.10 รอยละของอาจารยท่ี Active งานวิจยัตออาจารยประจาํและนักวจิยั 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.00 70.00 #N/A #N/A 84.01 1-9% 10-29% 30% ข้ึน
ไป 

3  1 0 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติและเช่ือมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันดัง

รายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการ
ดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  การดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 แบบขนานกันไป
พรอมๆกัน ท้ังในเรื่องของ การพัฒนา ทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การใหทุนวิจัยประเภทตางๆ การใหทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน การสงเสริม
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม และการสรางแรงจูงใจโดยการ
ใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา เปนตน การดําเนินการตามกลไกเหลานี้อยางตอเนื่องสงผลใหผล
การดําเนินงานของคณะฯในเรื่องรอยละของอาจารยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัยบรรลุเปาหมายท่ี
คณะฯ กําหนดไว คือในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีอาจารยท่ี Active งานวิจัย รวมท้ังสิ้น 123.50 คน จากจํานวนอาจารย
ท้ังหมด 147 คน คิดเปนรอยละ 84.01 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนด 
เอกสารอางอิง:  

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-27 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.11 จํานวนโครงการวิจยัและจาํนวนเงินท่ีเบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวจิยั (โครงการ/วงเงิน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 57/ 
5,495,880 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ ดังรายละเอียดในขอ 4.1.3 โดย

ใชเงินสะสมของกองทุนวิจัยจํานวน 57 โครงการ เปนจํานวนเงิน 5,495,880 บาท 
เอกสารอางอิง:  

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/4-28 

 

องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.12 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

10.00 30.00 27.11 25.44 36.63 1-14% 15-19% 20% ข้ึน
ไป 

3  1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกลไกการสนับสนุนดานวิจัยท่ีครอบในทุกมิติและเช่ือมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ดังรายละเอียดท่ีกลาวถึงแลวในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอยกํากับดูแลการดําเนินการ
ดานวิจัยใหเปนไปตามกลไกท่ีกําหนด  การดําเนินการตามกลไกท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 แบบขนานกันไป
พรอมๆกัน ท้ังในเรื่องของ การพัฒนา ทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย การใหทุนวิจัยประเภทตางๆ การใหทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  และการสราง
แรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษา เปนตน การดําเนินการตามกลไกเหลานี้อยาง
ตอเนื่องสงผลใหคณาจารยสามารถผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตีพิมพในวารสารนานาชาติเพิ่มข้ึน ทําใหมี
บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เพิ่มข้ึน โดยในปการศึกษา 2550 มีรอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยรอยละ 36.63 สามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและตามแผนท่ีกําหนดได 
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 4. การวิจัย 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 4.13 จํานวนผลงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ)์ ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา (ช้ินงาน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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10.00 3 3 5 3 1 2 3 ข้ึนไป 3 1 1 5.00 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงเนนการทําวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใชงานได 
ดังนั้นผลงานวิจัยสวนใหญมีโอกาสท่ีจะจดสิทธิบัตรได คณะมีกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรท่ีชัดเจน ดัง
รายละเอียดท่ีกลาวถึงในหัวขอ 4.2.5 การดําเนินการตามกลไกดังกลาว ควบคูไปกับกลไกการสนับสนุนดานวิจัยอื่นๆ ดัง
รายละเอียดท่ีกลาวถึงในตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 สงผลใหผลการดําเนินการในเรื่องจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา (ช้ินงาน) บรรลุตาม
เกณฑและแผนท่ีวางไว โดยในชวง 5 ปท่ีผานมาคณะฯ ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 1 สิทธิบัตร                 
2 อนุสิทธิบัตร  ประกอบดวย (วศ. 4.13-1) 

1. ระบบอบแหงแบบถังสองช้ัน (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ) 
2. สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครงใบโดยใชสารประกอบเปอรออกไซด 

(ผศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์) 
3. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไมหรือสมุนไพรธรรมชาติ (รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน) 

และมีผลงานวจิัยท่ีอยูในระหวางการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มอีก 17 ช้ินโดยเปน สิทธิบัตร 14  
ช้ิน และ เปนอนุสิทธิบัตร จํานวน 3 ช้ิน ดังนี้ 

สิทธิบัตรท่ียื่นขอจดทะเบียนแลว 14 ช้ิน ประกอบดวย 
1. กระบวนการสังเคราะหผงวัสดุผสมเหล็ก – ทังสเตนคารไบด  โดย ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส  (2549) 
2. อุปกรณยึดจับสําหรับระบบตรึงกระดูกจากภายนอก โดย รศ.ดร. วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร (2548) 
3. มอเตอรเพียโซอิเล็กทริกแบบเชิงเสนโคง โดย ผศ. ดร. พฤธิกร  สมิตรไมตรี (2549) 
4. กรรมวิธีการเตรียมโลหะกึ่งของแข็งท่ีมีโครงสรางเกรนไมเปนแบบกิ่งไมโดยใชฟองแกสในการกวน 

โดย  ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ (2549) 
5. กระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอรดวยปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคช่ันของสวนกลั่นกรดไขมันปาลม  

โดย รศ.ดร. ชาคริต  ทองอุไร (2549) 
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6. อุปกรณแสดงผลภาพสเตอริโอสามมิ ติ   โดย  รศ . ดร . วรวุธ   วิสุทธิ์ เ มธา งกู ร  
นางสาว ฝาติมะ  เหมมันต และ นายสุมาตร ฟองเกิด (2550) 

7. เครื่องห่ันหมาก โดย รศ. วนิดา  รัตนมณี  และ รศ. สมชาย  ชูโฉม (2550) 
8. เครื่องแยกหมาก โดย รศ. วนิดา  รัตนมณี  และ รศ. สมชาย  ชูโฉม (2550) 
9. กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสมของตัวประสานเหล็กหรือเหล็กอะลูมิไนดกับตัวเสริมแรง

ไทเทเนียมไดบอไรดและอะลูมินัมออกไซด โดย ผศ. ดร. สุธรรม นิยมวาส  (2550) 
10. กา รสั ง เค ร าะห ผ งวั ส ดุ ผสม  ซิลิ ก อน -ซิ ลิ ก อนคา ร ไบด จ า ก ข้ี เ ถ า แ กลบและทร า ย  

โดย ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส  (2550) 
11. This application claims benefit of priority to United States provisional application serial  

โดย  ดร. พิมพรรณ มายเออร  (2550) 
12. กระบวนการและ เครื่ อ งมือแยกน้ํ า มัน ดิบออกจากควันไม เพื่อการผลิตน้ํ าสมควันไม  

โดย ผศ.ดร.จันทิมา  ช่ังสิริพร  รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน และ นางจรรยา  อินทมณี (2551) 
13. อุปกรณชวยบรรจุยางพาราแผนรมควัน โดย  รศ. วนิดา  รัตนมณี (2551) 
14. กระบวนการบําบัดน้ําเสียท่ีปนเปอนสีดวยวิธีการรวมตะกอนและปฎิกิริยาเฟนตัน โดย ผศ.ดร.จันทิ

มา  ช่ังสิริพร  รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน และ นางจรรยา  อินทมณี (2551) 
อนุสิทธิบัตรท่ียื่นขอจดทะเบียนแลว 3  เรื่อง ประกอบดวย 

1. เตาอบพลังงานแสงอาทิตยท่ีสามารถอบแหงและหุงตมอาหาร โดย ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส  (2549) 
2. เตาปฎิกรณสําหรับสังเคราะหเซรามิก วัสดุผสมและวัสดุผสมเชิงโลหะโดยวิธีปฎิกิริยากาวหนาดวย

ตัวเองท่ี อุณหภูมิสูง โดย ผศ. ดร. สุธรรม นิยมวาส  (2551) 
3. เครื่องทําเนยเทียมขนาดเล็ก โดย รศ. ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล (2551) 

เอกสารอางอิง   
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
วศ.2.8-5 ถึง วศ.2.8-8, วศ.4.1-1 ถึง วศ.4.1-32 และ วศ.4.2-1 ถึง วศ.4.2-8 
วศ.4.13-1 ตัวอยางใบสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 

1. ระบบอบแหงแบบถังสองช้ัน (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ และคณะ) 
2. สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครงใบโดยใชสารประกอบเปอรออกไซด   

(ผศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์) 
3. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไมหรือสมุนไพรธรรมชาติ (รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน) 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 ดานการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ แมวาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติแมจะเพิ่มข้ึนแตก็ยังมี
นอยอยู  
§ อาจารยมีภาระงานสอนและภาระอื่นๆ เชน งานสอน บริการวิชาการ และบริหารมาก จึงทําใหมีเวลาใน

การทําวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการนอย 
§ นักศึกษาผูชวยวิจัยไมมีทักษะในการเขียนบทความ (paper) 
§ งานวิจัยไมใชงานวิจัยเชิงลึกคุณภาพยังไมเพียงพอสําหรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 
§ เปนการวิจัยระดับทองถิ่น มุงการนําไปใชประโยชน 

1.2 ดานงบประมาณงานวิจัย 
§ ขาดผูชวยวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทําใหนักวิจัยไมกลาขอทุน 

1.3 ดานจํานวนอาจารยท่ีทําวิจัย 
§ ขาดสถานท่ีทําวิจัยและครุภัณฑวิจัย 
§ การกระจายภาระงานของกลุมอาจารยท่ีเนนการสอน การวิจัย และอาจารยท่ัวไปยังไมเหมาะสม 
§ นักวิจัยมีภาระหลายดาน ท้ังการสอน บริหาร และบริการวิชาการ  ทําใหอาจารยบางกลุมไมทําวิจัย 

1.4 ดานการอางอิงบทความวิจัย 
§ การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติยังมีนอยอยู 

1.5 ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
§ นักวิจัยไมเห็นความสําคัญหรือประโยชนของการจดสิทธิบัตร 
§ กระบวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใชเวลานานทําไมดึงดูดใหจดทะเบียน  

2. จุดแข็ง 
2.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
§ มีทีมวิจัยและสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวนมากทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
§ มีแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
§ มีระบบการใหรางวัลการตีพิมพ เผยแพรท่ีชัดเจนและจูงใจ 
§ คณะจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ทุกป 
§ สนับสนุนการแกไขตนฉบับ Editing 
§ มีอาจารยท่ีเพิ่งจบปรญิญาเอกกลับมาเพิ่ม อาจารยเหลานี้พรอมท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพใน

ระดับนานาชาติ 
§ มีหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มข้ึน 
§ มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 

2.2 ดานงบประมาณงานวิจัย 
§ มีแหลงทุนวิจัยภายในคณะฯ  ท่ีหลากหลาย 
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§ มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
§ มีเครือขายการวิจัย ท้ัง ภายในและภายนอก เพิ่มข้ึน 

2.3 ดานจํานวนอาจารยท่ีทําวิจัย 
§ บุคลากรมีความรูความสามารถ มีอาจารยจบปริญญาเอกมากข้ึน 
§ มีทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัยท่ีสามารถทําวิจัยครบวงจร 
§ มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 
§ มีอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญและหลากหลาย 
§ อ า จ า ร ย ท่ี ก ลั บมา ใหม ๆ  ส ามา รถ เ ข า สั ง กั ด ที มวิ จั ย  หน ว ย วิ จั ย  และสถ า นวิ จั ย ท่ี สน ใ จ  

และเริ่มงานวิจัยไดเร็วข้ึน 
2.4 ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
§ มีผลงานท่ีอยูในกระบวนการข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจํานวนพอสมควร จะเปนแรงขับใหมีการ

ต่ืนตัวในเรื่องนี้ได 
3. โอกาส 

3.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
§ มีวารสารนานาชาติจํานวนมาก  
§ มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยกระดับคุณภาพของวารสารสงขลานครินทรเปนวารสารนานาชาติ 

3.2 ดานงบประมาณงานวิจัย 
§ มีทุนทําวิจัยมาก 
§ มีแหลงทุนจากภายนอกท่ีหลากหลาย 

3.3 ดานจํานวนอาจารยท่ีทําวจิัย 
§ ทําเลท่ีต้ังของคณะอยูใกลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย จึงมีโอกาสท่ีจะมีความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศเหลานี้ 
§ มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ไดโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม) 
§ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการวิจัยอยางตอเนื่อง 
§ อาจารยท่ี เพิ่งกลับจากศึกษาตอยังมีการติดตอและเช่ือมโยง (connection) กับอาจารยท่ีปรึกษาใน

ตางประเทศ 
§ ท่ีต้ังของคณะอยูใกลมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบาน  จึงมีโอกาสท่ีจะสรางความรวมมือกับ

ตางประเทศได 
3.4 ดานการอางอิงบทความวิจัย 
§ มีงานวิจัยเฉพาะพื้นท่ี เชน ปาลม ยางพารา พลังงานทดแทน ท่ีมีโอกาสตีพิมพในวารสารนานาชาติและมี

โอกาสไดรับการอางอิงสูง 
3.5 ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
§ มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังองคกรท่ีชัดเจนมารองรับในการจดสิทธิบัตรโดยประสานงานกับคณะฯ 
§ งานวิจัยทางดานวิศวกรรมเปนช้ินงานสามารถนํามาจดสิทธิบัตรได และสามารถนํามาขอตําแหนงทาง

วิชาการได 
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4. อุปสรรค 
4.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
§ คุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ท่ีเขาศึกษาตอในสาขาตาง ๆ ยังไมสูงมากนัก 
§ ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนนอยเนื่องจากปญหาชายแดนภาคใต 
§ มาตรการการจํากัดอัตรากําลังทําใหไมมีโอกาสขออัตรากําลังของบุคลากรท่ีชวยงานวิจัย เชน  นักวิจัยเต็ม

เวลาได 
§ การตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติตองใชเวลา ซึ่งสวนทางกับความตองการของนักวิจัยรุนใหมท่ี

ตองการผลงานเร็วเพื่อใหสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการนําเสนอในท่ี
ประชุมวิชาการนานาชาติมากกวาการตีพิมพ 

4.2 ดานจํานวนอาจารยท่ีทําวิจัย 
§ ภาระของอาจารย มีหลายดาน การเพิ่มจํานวนอาจารยท่ีทําวิจัยจึงทําไดไมเต็มท่ี 

4.3 ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
§ คาใชจายในการ maintain สิทธิบัตรคอนขางสูง 
§ ชวงเวลาในการจดสิทธิบัตรนานเกินไปจึงทําใหนักวิจัยไมอยากจดสิทธิบัตร 
§ เอกชนท่ีรวมวิจัยไมประสงคจะจดสิทธิบัตร 
§ ยังขาดความเช่ือมโยงงานวิจัย  สิทธิบัตร  สูเชิงพาณิชย 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1 กําหนดสาขา/ทิศทางความเปนเลิศของคณะฯ 
5.2 กอต้ังสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัย  เพื่อรองรับงานวิจัยท่ีมีทิศทางและมีผลลัพธขอตกลงท่ีชัดเจน โดย

เช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
5.3 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  และบุคลากรของสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัยสูความเปนเลิศ และให

ดํารงสถานภาพอยูอยางยั่งยืน 
5.4 สรางกลไก  และจูงใจเพื่อผลักดันใหนําผลงานวิจัยไปสูการจดสิทธิบัตร   บทความทางวิชาการท่ีมี 

ImpactFactor รวมท้ังผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย 
5.5 เพิ่มจํานวนหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5.6 สรางเครือขายและพัฒนาโจทยวิจัยจากอุตสาหกรรมและชุมชน 
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1 = มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2 = มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 
3 = มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4 = มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6 = มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ

วจิยั หรือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
7 = มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยงและบูรณาการระหวางการ

บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีระบบและกลไกการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองกานของสังคม
และชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ประกอบดวย 
1. การกําหนดลักษณะการใหบริการ  

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ท่ีคณะฯ ดําเนินการ ประกอบดวย 

1.1 การวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม ทางดานวิศวกรรมโยธา(ดิน ซิเมนต วัสดุกอสราง ฯลฯ ) 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม(คุณภาพน้ํา และมลภาวะ) วิศวกรรมเคมี (วิเคราะหน้ํา และการเก็บและวิเคราะห
ตัวอยางการตกสะสมของกรด) วิศวกรรมไฟฟา  (ตรวจสอบและตรวจซอมอุปกรณทางดานไฟฟา)  และ
วิศวกรรมเหมืองแรฯ(การตรวจวัดฝุนจากการทําเหมืองและโรงโมหิน)  

1.2 การใหบริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา  
1.3 การจัดฝกอบรม สัมมนาท้ังแบบเก็บคาลงทะเบียน  แบบใหเปลา และในลกัษณะการวาจาง  
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1.4 การใหบริการศึกษา วิเคราะห  วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ ในลักษณะโครงการ 
1.5 การออกแบบวางระบบ สราง ประดิษฐและผลิต 
1.6 การบริการท่ีปรึกษาบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจ  

2. นโยบายและทิศทาง 
ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดปรับทิศทางการบริการวิชาการโดยการผลักดันใหมีโครงการบริการ

วิชาการท่ีมีลักษณะการเช่ือมโยงกับเนื้อหาทางวิชาการในสาขาตางๆ โดยมีหนวยงานในระดับภาควิชาเปน
ผูดําเนินการเพิ่มมากข้ึน เพื่อจะไดตอบสนองและเช่ือมโยงกับการเรียน การสอนและงานวิจัย และในปนี้คณะฯ ได
สงเสริมใหมีการงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมแบบใหเปลาเพิ่มมากข้ึน โดยเปนการบริการตามองคความรู
ของคณะฯท่ีเปนองคความรูหลัก ซึ่งไดแก งานดานไบโอดีเซล ท้ังนี้เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูท่ีไดมาจาก
งานวิจัยเขาสูชุมชนและผูสนใจไดรวดเร็วและกวางขวาง รวมท้ังยังเปนการตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐใน
เรื่องการจัดการพลังงานทดแทน ซึ่งเปนปญหาระดับประเทศและระดับโลกในปจจุบัน 

สวนการใหบริการฝกอบรม สัมมนา ท้ังในแบบใหเปลา การเก็บคาลงทะเบียน ท้ังในลักษณะการอบรม
ท่ัวไปและการอบรมภายในหนวยงาน ท่ีการดําเนินการสวนใหญจะดําเนินการโดยฝายบริการวิชาการ โดยในป 
2550 ทางคณะฯเริ่มใหความสําคัญของการผสมผสานความเช่ียวชาญของบุคลากรของหนวยงาน โดยพยายามให
เกิดการจัดบริการวิชาการในลักษณะการจัดรวมกันของหนวยงาน ไดแก การฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบอาคาร 
ซึ่งเปนการดูแลรวมกันของ 2 หนวยงาน โดยฝายบริการวิชาการดูแลเรื่องการจัดหาลูกคา การประสานงานและการ
ฝกอบรม สวนภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะเปนผูดูแลเรื่องหลักสูตร การประเมินผล และการสรรหาวิทยากร ซึ่งการ
ดําเนินการในลักษณะดังกลาวกอใหเกิดการบริการท่ีมีคุณภาพและสนองตอความตองการของลูกคาไดมากยิ่งข้ึน 

ในสวนของการใหบริการศึกษา วิเคราะห  วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ ในลักษณะโครงการ รวมท้ัง
การออกแบบวางระบบ สราง ประดิษฐและผลิต คณะฯยังคงใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยมุงเนนในการใชองค
ความรูทางดานวิศวกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในภาคใต ไดแก โครงการศึกษาและจัดทําแผนผังระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาลข้ันพื้นฐาน สํานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา (Phase II) โครงการศึกษาและ
สํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาคจังหวัดพัทลุง โครงการศึกษาประยุกตใช
ตัวแบบหนวยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนสงและจราจรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (พื้นท่ีศึกษา:ภาคใต) โครงการ
ดําเนินงานประหยัดพลังงานในโรงงานขนาดเล็ก เพื่อดําเนินการประหยัดพลังงานในโรงงานในจังหวัดปตตาน ี
ยะลา สงขลา และสตูล เปนตน ซึ่งโครงการลักษณะดังกลาวนอกเหนือจากเปนการใหบริการท่ีชวยแกปญหา และ 
เปนการพัฒนาทองถิ่นโดยตรงแลว ยังเปนการแสดงถึงความเขมแข็งทางวิชาการของคณะฯ ท่ีจะทําใหประชาชนมี
ความเช่ือม่ันในสถาบันการศึกษาในทองถิ่นอีกดวย 

นอกจากนี้การใหบริการท่ีคณะฯยังคงเนนการใหบริการแบบตอเนื่อง ไดแก งานบริการดานการทดสอบ 
การวิเคราะห ตรวจสอบและตรวจสอบ เพื่อเปนการสรางมาตรฐานคุณภาพในการทดสอบทางวิศวกรรมใหมีความ
นาเช่ือถืออยางตอเนื่อง  

3. ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
3.1  ในการดําเนินงานดานบริการวิชาการคณะฯ ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การใหบริการวิชาการ  พ .ศ.2536 (วศ .5.1-1) ซึ่งมีความสะดวกและคลองตัวในระดับหนึ่ง จาก
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ประสบการณการทํางานบริการวิชาการท่ีผานมา  คณะฯไดประสบกับปญหาบางประการในการบริหาร
จัดการและการดําเนินงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินงานมีความสะดวกและคลองตัวมากข้ึน รวมท้ัง
เปนการพัฒนางานบริการวิชาการ  คณะฯจึงไดบันทึกสรุปประเด็นเพื่อหารือกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให
เกิดความชัดเจนในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมท้ังเปนการจูงใจผูปฏิบัติงาน
มากยิ่งข้ึนดวย  (วศ.5.1-2) 

นอกจากนั้น คณะฯไดจัดทําคูมือการใหบริการสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการเปนแนว
ปฏิบัติ (วศ.5.1-3)   ซึ่งในป 2550 จากการท่ีคณะฯมีนโยบายในการประยุกตใชระบบการจัดการความรูใน
คณะฯ   ทางฝายบริการวิชาการจึงไดมีการปรับปรุงรูปแบบของคูมือใหมีการรวบรวมองคความรูท่ีไดจาก
ประสบการณการปฏิบัติงานไวในคูมือดวย โดยเพิ่มเติมในรูปแบบขอเสนอแนะและเกร็ดความรูในการ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ และไดแขวนข้ึนใน web เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถใชอางอิงในการ
ปฏิบัติงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3.2 มีหนวยงานรับผิดชอบประกอบดวยภาควิชาและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหบริการวิชาการท่ี
เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานนั้น โดยฝายบริการวิชาการรับผิดชอบในการใหบริการ
ในสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตรในระดับคณะฯ โดยเปนโครงการท่ีมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
หลายสาขา และตองอาศัยความรวมมือกับทุกหนวยงานท้ังในระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานจะประกอบดวยบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร เปนบุคลากรหลัก
ในการดําเนินการ  

3.3 การมีหนวยงานเครือขายท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานสวนกลางในการใหบริการวิชาการภายใตความ
รับผิดชอบของฝายบริการวิชาการ อีก  6 หนวยงาน คือ  
§ เครือขาย ITAP ของ สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและชาติ (สวทช.)    
§ หนวยรวมดําเนินการกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
§ หนวยฝกอบรมสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม   
§ หนวยฝกอบรมดานผูตรวจสอบอาคาร   
§ วสท.ภาคใต  
§ องคกรแมขายของสภาวิศวกร 

3.4 มีหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการเฉพาะทางอีก 2 หนวยงาน  ไดแก ศูนยวิศวกรรม
พลังงานซึ่งเปนหนวยงานใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานพลังงาน และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีทําการวิจัยดานพลังงานทดแทนเปนหลัก และมี
การนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีในลักษณะของการใหบริการวิชาการอีกดวย    

3.5 เพื่อใหเปนท่ียอมรับในงานบริการวิชาการของหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของ คณะฯไดมีการจดทะเบียน
บริษัทท่ีปรึกษากับกระทรวงการคลังในนามมหาวิทยาลัย โดยไดรับการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา หมายเลข
ทะเบียนเลขท่ี 1538 เม่ือวันท่ี  13 ตุลาคม   พ.ศ.  2547 (วศ.5.1-4)     

3.6 ในป 2550 คณะฯไดมีการจัดทําโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลในการใหบริการวิชาการเพื่อใชในการ
รวบรวมและรายงานผลขอมูลบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสามารถใชสําหรับการชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เชน  ระบบการเตือนการสงงานตามกําหนดเวลา โดยสามารถเตือนทาง email ไปยัง
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ผูปฏิบัติงาน ผูประสานงาน และผูบริหารท่ีเกี่ยวของได  
4. แผนการ เปาหมายและการดําเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร   มีแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการท่ีเดนชัด (วศ.5.1-5)  โดยครอบคลุมการ
ประชาสัมพันธ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการวิชาการ การปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงาน
สนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การจัดทําโครงการบริการวิชาการท้ังในสวนของภาควิชา/
หนวยงานและคณะ การอบรมสัมมนา การใหคําปรึกษาแนะนําแกสังคมและชุมชน และการขยายผลงานบริการ
วิชาการสูการวิจัยและการเรียนการสอน  รวมท้ังการสรางและพัฒนาเครือขายดานบริการวิชาการ โดยยึดเปาหมาย
ตามแผนกลยุทธ   ซึ่งประกอบดวย รายไดสุทธิจากงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา 9 ลานบาท     

ผลการดําเนินการสามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยขอมูลป 2550 โดยคณะฯ กําหนดแผน
เปาหมายไวท่ีรอยละ 45 โครงการตออาจารยประจํา แตสามารถดําเนินการไดถึงรอยละ  70.07 โครงการตออาจารย
ประจํา ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด คณะฯ มีนโยบายท่ีตองการผลักดัน
ใหเกิดการบริการวิชาการในลักษณะการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน และการวิจัยมากข้ึน คณะฯไดมีการจัดทํา
แผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (วศ.5.1-6) 

เอกสารอางอิง:  
วศ.5.1-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ.2536 
วศ.5.1-2 บันทึกขอความ มอ. 208.1/ 090 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 แจงขอขัดของในการปฏิบัติงานดานการ

บริการวิชาการ 
วศ.5.1-3 คูมือการใหบริการวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html ) 
วศ.5.1-4 แจงผลการจดทะเบียนท่ีปรึกษา  หมายเลขทะเบียนเลขท่ี 1538 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2547 
วศ.5.1-5 แผนปฏิบัติการประจําป 2550  ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.5.1-6 แผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/Palm-Plan.xls ) 

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/Palm-Plan.xls
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

2.50 25.00 20.48 46.75 26.74 1-14% 15-24% 25% ข้ึน
ไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพ ท้ังในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 มีอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังหมดจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 26.74 ตอ
จํานวนอาจารยประจํา (วศ.0.0-1)  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด โดยไมนับรวมการ
เปนท่ีปรึกษาในลักษณะ Consultant ใหกับสถานประกอบการหรือธุรกิจ แตเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2549 ลดลง รอยละ 
20.01 ซึ่งคณะฯ ไดมีการสงเสริมในดานดังกลาว และพัฒนาการจัดการตาง ๆ โดยคาดวาในปตอไปผลการปฏิบัติงาน
ดานดังกลาวจะดีข้ึน 
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 5.2-1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php  

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

2.50 45.00 78.67* 44.08* 70.07 1-19% 20-29% 30% ข้ึน
ไป 

3 1 1 5.00 

*  ขอมูล  ป 2548, 2549 ไมตรงกับขอมูล SAR ป 49 เนื่องจาก ป 2548,2549 ใชจํานวนกิจกรรม แตป 2550 ใชจํานวน
โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ผลงาน/โครงการบริการวิชาการเดนๆ  (วศ. 0.0-1) 
1. การบริการวิเคราะห  ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม จํานวน 1 โครงการ กับ 2,003  กิจกรรม โดยท่ัวไปจะ

เปนงานดานวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดลอม และเคมี ซึ่งคุณภาพ และผลงานเปนท่ียอมรับในคุณภาพและใชเปน
ผลการอางอิงในการยอมรับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในผลการทดสอบ 

2. การใหบริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆทางการศึกษา จํานวน 131 กิจกรรม สวนใหญจะเปนอุปกรณ
คอมพิวเตอร ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม และภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

3. การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 19 โครงการ กับ 1 กิจกรรม  
ซึ่งนอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรท่ัวไปแลว ยังมีการจัดโครงการอบรบเฉพาะดาน เชน โครงการอบรมผู
ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา โครงการอบรมผูตรวจสอบอาคาร ( 2 รุน) เปนตน 

4. การจัดฝกอบรม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา โดยใชงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ 
จํานวน 4 โครงการ และสนับสนุนจากแหลงงบประมาณภายนอก จํานวน 5 โครงการคือ โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม โดยการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

5.  การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของการวาจาง จํานวน 28 โครงการ สวนใหญ
เปนโครงการอบรม และสัมมนาท่ีเปนความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนและหนวยงาน
ภายนอกท้ังจากภาครัฐ และเอกชน โครงการท่ีเดน ประกอบดวย 
5.1 โครงการสรางบริกรธุรกิจ (Service Provider)ประเภทบริการขอมูลเบ้ืองตนสําหรับ SMEs และวิสาหกิจ

ชุมชน จํานวน 3 รุน   
5.2 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม จํานวน 6 รุน  เปนตน  



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/5-7 

6.  การบริการศึกษา สํารวจ การวางแผนและการจัดการ จํานวน  10 โครงการ สวนใหญเปนโครงการบริการ
วิชาการท่ีหนวยงานภายนอกในระดับชาติใหการสนับสนุน ท่ีเปนโครงการเดน ประกอบดวย 
6.1 โครงการศึกษาประยุกตใชตัวแบบหนวยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนสงและจราจรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

(พื้นท่ีศึกษา ภาคใต) ของสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
6.2 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมของเหมืองทองคําภูทับฟา ของ

บริษัททุงคํา จํากัด 
6.3 โครงการศึกษาเกี่ยวกับการกอสรางทาเทียบเรือ เพื่อการพาณิชยระหวางประเทศและการทองเท่ียวจังหวัด

สตูล ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  
6.4 โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise ES for SE)  

ของผูประกอบการในจังหวัด ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
6.5 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ของจังหวัดกระบ่ี 
6.6 โครงการศึกษาและวิเคราะหลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นท่ีภาคใต  ของสํานักบริหารบํารุงทาง 

กรมทางหลวง 
6.7 โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย ของกรมทางหลวง 

7. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอม จํานวน  26 โครงการ 
โครงการเดน ประกอบดวย  
7.1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการติดต้ังกังหันลมผลิตไฟฟาจายขนานเขาระบบจําหนาย  ของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 
7.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเข่ือนกันทรายและคลื่นท่ีรองน้ําปากตะโก 

จังหวัดชุมพร ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
7.3 โครงการศึกษาผลกระทบดานวิทยาศาสตรการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมตอโบราณสถาน และภาพเขียน

สี จงัหวัดยะลา  ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
8. การบริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐและผลิต  จํานวน 16 โครงการ  โครงการเดน ประกอบดวย  

8.1 โครงการการศึกษาและออกแบบตนแบบระบบหองเรียนทางไกลแบบโตตอบเวลาจริงสําหรับเครือขาย 
Uninet ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในดานการผลิต การบัญชีและการตลาด ภูมิภาค รุน 2-3 ของศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 

8.3 ศึกษาและจัดทําแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลข้ันพื้นฐานเทศบาลเมืองสิงหนคร (มิ.ย.-
ก.ย.) ของสํานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร 

นอกจากนี้คณะฯยังมีงานบริการวิชาการท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึนและเชิญบุคลากรของคณะไปรวมท้ังในฐานะ
วิทยากร และรวมใหคําแนะนํา  
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/5-8 

 

องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

2.50 80.00 86.91 83.57 82.13 65-74% 75-84% 85% ข้ึน
ไป 

2 1 0 3.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดมีการจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการตางๆ  (วศ. 5.4-1) พบวา ระดับ

ความพึงพอในอยูในระดับรอยละ 82.13  (วศ. 0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2549 เล็กนอย ประมาณรอยละ 1.44  แตยังอยู
ในระดับเกณฑมาตรฐานและสามารถบรรลุผลตามแผนและเปาหมายได อยางไรก็ตาม เนื่องจากคณะฯ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งจากการท่ีระดับความพึงพอใจมีคาลดลง ทางคณะฯ จึงไดมีการ
จัดทําระบบลูกคาสัมพันธ โดยในป 2550 คณะฯไดเริ่มจัดทําโปรแกรมจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาท่ีเขารับบริการ ท้ังท่ีเปน
รายบุคคลและรายองคกร เพื่อใชในการเสริมกิจกรรมในการใหบริการตางๆของคณะฯ ไดดียิ่งข้ึน  
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 5.4-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/5-9 

 

องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

(บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

2.50 8,000.00 8,364.34 7,919.14 713,533.00 1-4,999 5,000-
7,499 

7,500 ข้ึน
ไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดใหการสนับสนุนคาใชจาย (in-cash) ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชนในป

การศึกษา 2550  ใน 3 ลักษณะ คือ  
1. คาใชจายจากงบประมาณเงินรายไดท่ีคณะฯ ไดใหการสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

ดอยโอกาส และแบบใหเปลา จํานวน 378,935.44 บาท  
2. คาใชจายจากงบประมาณแผนดินท่ีคณะฯ ไดต้ังเปนคาใชจายในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชนแบบใหเปลา  จํานวน 60,000 บาท  
3. คาใชจายจากเงินรายไดจากโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 

99,362,288.58 บาท 
สําหรับในสวนของมูลคา (in-kind) ของสถาบัน คณะฯ ไดมีการประเมินจากมูลคาคาตอบแทนวิทยากร/ท่ี

ปรึกษา คาใชอุปกรณ  คาเชาสถานท่ีตามความเปนจริง  คาใชจายเจาหนาท่ีท่ีใหบริการตามสัดสวนอัตราเงินเดือนของ
เจาหนาท่ี   รวมท้ังปคิดเปนมูลคา 5,527,061.95 บาท  ในกรณีการไปเปนวิทยากรรับเชิญใหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีไมได
รับคาตอบแทนในอัตรา  คณะฯ ไดประเมินมูลคาจากจํานวนช่ัวโมงของการเปนวิทยากร โดยช่ัวโมงละ 600 บาท ตาม
อัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษา/วิทยากร (คิดตามเกณฑกระทรวงการคลัง)  รวมท้ังปคิดเปนมูลคา 189,300  บาท    

ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2550  คณะฯ ไดสนับสนุนคาใชจายและมูลคาในการใหบริการวิชาการ เปน
จํานวน 104,889,350.53 บาท (วศ.0.0-1) ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด ซึ่งผล
การดําเนินงานในป 2550 มีมูลคาท่ีมากกวาปกอนหนานี้เปนจํานวนมาก ท้ังนี้เกิดข้ึนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการ
วัดผลและคํานวณคาดัชนีท่ีมีการรวมคาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมท้ังหมด
ท่ีคณะฯใหบริการเขาดวยกัน 
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/5-10 

 

องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

2.50 5 5 5 5 1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก
ข้ึนไป 

3 1 1 5.00 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 =  มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1 โครงการ 
3 =  มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 
4 =  มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจยัอยาง 

นอย 1 โครงการ 
5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย ดังนี ้
1. การดําเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ ไดมีการคํานึงถึงการบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการ การวิจัย 

และ การเรียนการสอน อยางสมํ่าเสมอ (วศ. 5.6-1) อยางไรก็ตามเพื่อใหการบูรณาการเปนไปอยางเปนระบบ
และมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน คณะฯจัดทําแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  (วศ. 5.1-6) โดยในชวงเริ่มตน คณะฯไดกําหนดใหมีแผนการ
บูรณาการดานอุตสาหกรรมปาลมเปนอุตสาหกรรมนํารอง ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีคณะฯมีบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมปาลม (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
น้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน) และ ปาลมน้ํามันกลายเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีภาคใต 

2. ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอน จํานวนท้ังสิ้น 1 โครงการ คือ โครงการท่ีปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลใน
ระดับชุมชน(กลุมท่ี 4) (วศ. 5.6-2) 
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3. สวนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย (วศ. 5.1-7)  มี 1 
โครงการคือ โครงการศึกษาความเหมาะสมและการสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเข่ือนกันทรายและคลื่น (วศ. 
5.6-3) 

4. การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชการสอนและการวิจัย (วศ. 5.1-7)  มี
จํานวน 2โครงการ  คือ   
4.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและการสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเข่ือนกันทรายและคลื่น (วศ. 5.6-3) 
4.2 โครงการจัดฝกอบรมประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับเครือขายไรสาย (วศ. 5.6-4) 

5. สําหรับโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย (วศ.5.1-7)  มีจํานวน 3 
โครงการ คือ  
5.1 โครงการท่ีปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน (กลุม 4) (วศ. 5.6-2)  
5.2 โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise ES for SE) 

ในจังหวัด ปตตาน ียะลา สงขลา และสตูล (วศ. 5.6-5)    
5.3 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล  (วศ. 5.6-6) 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด 

นอกเหนือจากการบูรณาการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ คณะฯ ยังมีความประสงคท่ีจะ
บูรณาการตอเนื่องไปยังการพัฒนานักศึกษา โดยในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดนําองคความรูท่ีมีจัดทําโครงการบริการ
วิชาการแบบใหเปลา โดยการเผยแพรองคความรูดังกลาวสูโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยใหนักศึกษาเปนผูมีสวนรวมหลัก
ในการดําเนินการดังกลาว  
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 5.1-6 แผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/Palm-Plan.xls ) 

วศ. 5.6-1 รายช่ือโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวจิยั 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/project_name51-08-10.xls ) 

วศ. 5.6-2 รายละเอียดโครงการท่ีปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน(กลุมท่ี 4) 
วศ. 5.6-3 รายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมและการสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเข่ือนกันทรายและ

คลื่น 
วศ. 5.6-4 รายละเอียดโครงการจัดฝกอบรมประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับเครือขายไรสาย 
วศ. 5.6-5 รายละเอียดโครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small 

Enterprise ES for SE) ในจังหวัด ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
วศ. 5.6-6 รายละเอียดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/Palm-Plan.xls
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/project_name
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.7 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีบริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม รพ.และรพ.ทันตกรรม) 

ตองบดําเนินการท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก
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น 2
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เทีย
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2.50 0.20 #N/A #N/A 0.14 0.20-
0.49% 

0.50-
0.79% 

0.80% ข้ึน
ไป 

0 0 0 0.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในป 2550 คณะฯไดมีโครงการบริการวิชาการผูดอยโอกาส  จํานวน 5 โครงการ โดยเปนงบประมาณ

สนับสนุนจากเงินรายไดคณะฯ ไดแก  
§ โครงการคายอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 132 จัดใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีภาคใต 

(วศ. 5.7-1) 
§ โครงการพลังงานทดแทนเพื่อเยาวชน จัดใหกับกลุมครู อาจารย บุคลากร และนักเรียนระดับมัธยมปลาย

ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจากจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง (วศ. 5.7-2) 
§ โครงการคายสรางลานกีฬาเอนกประสงคตานยาเสพติด จัดใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง อ.สทิงพระ  

จ.สงขลา (วศ. 5.7-3) 
§ โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง จัดใหกับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา จ.สงขลา (วศ. 5.7-4) 
§ โครงการวันเด็กแหงชาติ 2551 จัดใหกับโรงเรียนวัดพังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (วศ. 5.7-5) 
โดยมีคาใชจายและมูลคาสถาบัน 374,735.44 บาท คิดเปนรอยละ 0.14 ของงบดําเนินการ 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 5.7-1 รายละเอียดโครงการคายอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 132  
วศ. 5.7-2   รายละเอียดโครงการพลังงานทดแทนเพื่อเยาวชน 
วศ. 5.7-3  รายละเอียดโครงการคายสรางลานกีฬาเอนกประสงคตานยาเสพติด 
วศ. 5.7-4 รายละเอียดโครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง  
วศ. 5.7-5  รายละเอียดโครงการวันเด็กแหงชาติ 2551 
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรท้ังหมด (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก
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เทีย
บเก

ณฑ
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2.50 5.00 - - 8.58 1-4% 5-9% 10% ข้ึน
ไป 

2 1 0 3.67 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในป 2550 คณะฯ ไดมีอาจารยและบุคลากรท่ี เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับ จํานวน    
29 คน คิดเปนรอยละ 8.58  โดยดําเนินการไดมากกวาเปาหมายท่ีวางไว คณะฯ ไดใหความสําคัญของการบริการวิชาการ
ในลักษณะดังกลาวมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดทําโปรแกรมเพื่อรวบรวมขอมูล โดยโปรแกรมนี้สามารถชวยผูปฏิบัติงานในการ
รวบรวมผลการดําเนินงานรายบุคคล เพื่อใชในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบของ MIS-DSS ของมหาวิทยาลัย
ไดดวย (วศ. 5.2-1) 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 5.2-1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php  

https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.9 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ (ศูนย/เครือขาย) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- 6 6 6 10 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 10 

แหง ในคณะฯ ท่ีมีงานบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการรับ/มีผลงานดานบริการวิชาการในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ/มีเครือขายระดับชาติหรือนานาชาติ (วศ. 5.9-1) โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. เปนหนวยงานเครือขาย ของหนวยงานระดับประเทศ ประกอบดวย 
§ เครือขาย วสท.สาขาภาคใต 
§ เครือขาย  ITAP  ของสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
§ เครือขายหนวยรวมดําเนินการเสริมสรางผูประกอบการใหม กระทรวงอุตสาหกรรม 
§ เครือขายหนวยฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
§ เครือขายหนวยฝกอบรมดานผูตรวจสอบอาคาร 

2. การใหบริการในลักษณะหนวยงานระดับภาควิชา/หนวยงาน 
§ ฝายบริการวิชาการ   
§ ภาควิชาฯจํานวน 7 ภาควิชาฯ ประกอบดวย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  เครื่องกล เหมืองแรและวัสดุ 

อุตสาหการ ไฟฟา เคมี และคอมพิวเตอร 
§ ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  
§ ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 
§ สถานวิจัยเฉพาะทาง  คือ  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน   

เอกสารอางอิง:  
วศ. 5.9-1  ฐานขอมูลหนวยงานความรวมมือ    http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/service.html  

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/service.html


 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/5-15 

 

องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.10 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 

(บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 46,956.29 44,081.02 96,618.26 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีรายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท้ังหมด จํานวน 14,202,884.44 บาท 

(วศ.0.0-1) เม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานคิดเปน 96,618.26 บาทตออาจารยประจํา รายรับท่ีได
ประกอบดวยรายรับท่ีคณะฯไดรับการจัดสรรจากคาธรรมเนียมบริการวิชาการ (12 %) และสํารองจาย (3-10 %) ท่ีหัก
เปนรายไดมหาวิทยาลัย และสวนแบงใหกับคณะฯ/หนวยงานอื่นท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการ ตามระเบียบบริการ
วิชาการ รวมท้ังเงินเหลือจายจากการดําเนินการโครงการ รายรับท่ีไดบางสวนยังเปนประมาณการรายรับเนื่องจากสงงาน
แลวแตยังอยูในระหวางการดําเนินการเบิกจาย 
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 5.11 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 5 5 5 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
2 =  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของ

สถาบัน 
3 =  มีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการ

แกสังคมอยางนอย 1 โครงการ 
4 =  มีผลงานวจิยั/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม

อยางนอย 1 โครงการ 
5 =  เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูอยางนอย 1 โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ ไดจัดทําแผนการใหบริการวิชาการ  ตามพันธกิจกิจการสถาบัน (วศ.5.1-1)  โดยมีดัชนีช้ีวัดหลักท้ังใน
ระดับคณะฯ และภาควิชาฯ และมีการดําเนินการครบถวนตามแผน ท้ังนี้  มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีการ 
บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือ
การพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 3โครงการ ประกอบดวย 

1. โครงการท่ีปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน(กลุมท่ี 4) (วศ. 5.6-2) 
2. โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise ES for 

SE) ในจังหวัด ปตตาน ียะลา สงขลา และสตูล(วศ. 5.6-5) 
3. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล  (วศ. 5.6-6) 

คณะฯ เห็นความสําคัญในการสรางใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชน
ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู โดยในปจจุบันไดกอใหเกิดการพัฒนาในลักษณะ
เครือขาย 1 โครงการ ไดแก การพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน โดยไดดําเนินการภายใตการสนับสนุนของ



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/5-17 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ ผูประกอบการ ชุมชน อุตสาหกรรม และหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดการบูรณาการองคความรูอยางเปนระบบและเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาตอไป 
เอกสารอางอิง  

วศ. 5.1-1  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ.2536 
วศ. 5.6-2  รายละเอียดโครงการท่ีปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน(กลุมท่ี 4) 
วศ. 5.6-5  รายละเอียดโครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small 

Enterprise : ES for SE) ในจังหวัด ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
วศ. 5.6-6 รายละเอียดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล 



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 งานบริการท่ีเปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับผูดอยโอกาสมีนอย 
1.2 การบูรณาการงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนยังมีไมมาก 
1.3 ยังไมมีผลงาน/แหลงบริการวิชาการระดับนานาชาติท่ีชัดเจน 
1.4 โครงการท่ีมีปญหา ไมสามารถสงงานไดทัน ทําใหตองเสียคาปรับในการดําเนินการ 
1.5 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริการวิชาการสวนใหญยังเปนกลุมเดิม  ยังไมไดมีการขยายการมีสวนรวมของบุคลากร

ไปยังผูท่ีไมปฏิบัติงานมากนัก 
2. จุดแข็ง 

2.1 คุณภาพของการใหบริการเปนท่ียอมรับของหนวยงาน/ ผูรับบริการ  จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางให
ดําเนินโครงการในลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ  

2.2 มีคณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และ มีเครื่องมืออุปกรณท่ีมีคุณภาพในการใหบริการ
วิชาการ อาจารยมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ มีพอสมควร ในทุก
สาขาวิชา และคณะมีผูเช่ียวชาญเปนท่ียอมรับและเปนท่ีพึ่งของสังคมและชุมชนในภาคใตเปนอยางดี 

2.3 มีหนวยงานฝายบริการวิชาการท่ีดูแลรับผิดชอบงานดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ รวมท้ังมีหนวยงานเฉพาะ
ทาง คือศูนยวิศวกรรมพลังงานท่ีรับงานบริการวิชาการดานพลังงานท้ังหมด และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

2.4 มีการดําเนินงานในลักษณะเครือขายกับหนวยงานสวนกลางหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความตอเนื่องในการ
บริหารงานและการปฏิบัติการ  

2.5 มีโครงสรางการบริหาร และมีบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานชวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
รับงานบริการวิชาการ ท้ังในดานการเงิน การเดินทาง และการใชบริการหองปฏิบัติการ 

2.6 คณะฯมีการมุงเนนการวิจัยจะทําใหอาจารยมีผลงานเผยแพร เปนท่ียอมรับกันมากข้ึน 
2.7 คณาจารยท่ีทําวิจัย และบริการวิชาการสวนหนึ่งจะเปนกลุมเดียวกัน หรือมีความสัมพันธอันดี ในการท่ีจะ

รวมมือในการเช่ือมโยงงานท้ังสองสวนเขาดวยกัน 
2.8 บุคลากรสายสนับสนุนในการใหบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และ มีความต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

รวมถึงอุทิศตนใหกับงานอยางเต็มท่ี มีความรวมมือของบุคลากรดานตางๆตามภารกิจหลักเปนอยางดี 
2.9 คณะฯมีกลุมวิจัยท่ีเขมแข็งท่ีมุงเนนการวิจัยเฉพาะทางท่ีหลากหลายกลุม ทําใหมีโอกาสในการนําผลงานทาง

บริการวิชาการไปขยายผลสูการวิจัยได 
2.10 คณะฯมีระบบในการใหมีการยืมเงินทดรองจายเพื่อการบริการวิชาการ ทําใหผูปฏิบัติงานบริการวิชาการมี

ความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินการ ในกรณีท่ีไมสามารถเบิกจายคาใชจายในโครงการไดทันตามท่ี
กําหนดหรือตามแผน 

2.11 คณะฯมีระบบในการจัดสรรรายไดจากงานบริการวิชาการท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯท่ีชัดเจน 
ภายใตระเบียบวาดวยบริการวิชาการ และการกําหนดโดยมติกรรมการประจําคณะฯ (วศ.3.6-1) 
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2.12 คณะฯมีการจัดทําโปรแกรมระบบการดําเนินงานและการเก็บขอมูลบริการวิชาการ เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานมี
ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน โดยโปรแกรมสามารถชวยเตือนผูปฏิบัติงานในการสงงานตามงวด
งาน  สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามหมวดงาน  และ สรุปผลการดําเนินงานรายบุคคล ไดดวย 

3. โอกาส 
3.1 นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs ท่ีชัดเจนทําใหสามารถ

ดําเนินการโครงการตาง ๆ  ท่ีเปนโครงการขนาดใหญๆ ได 
3.2 เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของภาคใต   จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากลูกคาจึงทําใหไม

คอยมีคูแขงในระดับเดียวกัน 
4. อุปสรรค 

4.1 บุคลากรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ใหความสนใจงานดานบริการวิชาการนอยลง สวน
หนึ่งเนื่องจากภารกิจท่ีรับผิดชอบมีมาก และอีกสวนหนึ่งมาจากผลท่ีไดรับจากงานบริการวิชาการไมจูงใจ
เพียงพอ โดยเฉพาะผลงานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ และมีลักษณะของการวิเคราะหวิจัย ยังไมสามารถนําไป
เปนผลงานทางวิชาการได 

4.2 สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหการใหบริการวิชาการ ในพื้นท่ีดังกลาวไมสามารถ
ทําไดอยางสะดวกและปลอดภัย และทําใหเกิดความรวมมือในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดยาก 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบ้ืองตนดานบริการวิชาการ พบวาการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีรายการ

ความเสี่ยงท่ีตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนาเพื่อการปองกันและปรับปรุง ดังนี้ 
5.1 การจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาเพิ่มมากข้ึน 
5.2 มีระบบการเช่ือมโยงการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับงานวิจัย และการเรียนการสอนท่ีมีความจูงใจ

ผูปฏิบัติงาน 
5.3 สงเสริมความรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบันอื่น ในการเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม  
5.4 พัฒนาระบบในการเก็บและรวบรวมขอมูลคาใชจายและมูลคาสถาบันในการใหบริการวิชาการแกสังคม

และชุมชนใหมีความครบถวนและสมบูรณยิ่งข้ึน 
5.5 พัฒนาระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานบริการวิชาการรายบุคคลใหสมบูรณและครบถวน

มากยิ่งข้ึน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีขอมูลเพื่อการรายงานผลปฏิบัติงานและใชในการอางอิงในประวัติการ
ปฏิบัติงานได 

5.6 พัฒนาฐานขอมูลลูกคาและหนวยงานท่ีรับบริการใหมีความสมบูรณและครบถวนมากยิ่งข้ึน  
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องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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3.33 3  - -  4 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก อยางนอย 
4 ขอแรก 

3 1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1 = มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2 = มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกจิกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3 = มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมกบัภารกิจดานอืน่ๆ 
4 = มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศลิปะและวฒันธรรม การจัดกจิกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง และตอเนื่อง 

5 = มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

6 = มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน 
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับตาง ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยรวมตาม

แนวทางและแผนของมหาวิทยาลัย  และมีแผนงานรองรับดังแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2550 (วศ.6.1-1) มี
การบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมมาสูภารกิจดานการเรียนการสอนโดยใชเปนโจทยปญหาในวิชาโครงงานให
นักศึกษาและอาจารยรวมกันคิดพัฒนาเครื่องมือและระบบใหมๆ มาใชใหเกิดความกาวหนาในวงการดนตรีของไทย  
(วศ 0.0-1) โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยใน
ปการศึกษา 2550 คณะฯ ใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน จาก 1,289,630.67 บาท ใน
ปการศึกษา 2549 เปน 2,414,785.91 บาท (วศ. 0.0-1)  
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คณะฯ ยังไดบูรณาการกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมควบคูกับกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ โดยไดเชิญชวน
ใหอาจารยและนักศึกษาตางประเทศภายใตโครงการของคณะฯ รวมเดินในขบวนแหงานลอยกระทง เม่ือวันท่ี  24 
พฤศจิกายน 2550 เพื่อเปนการถายทอดประเพณีของไทยโดยการใหมีสวนรวมในกิจกรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิง
วัฒนธรรมใหแกนักศึกษาภายใตโครงการแลกเปลี่ยนจาก Jiangxi University of Science and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และจาก University of Novi Sad สาธารณรัฐเซอรเบีย รวมท้ังนักศึกษาของคณะฯรวมท้ังสิ้น 30 คน วันท่ี 
10-11 สิงหาคม 2550 ท่ีจังหวัดกระบ่ี โดยในกําหนดการไดนําชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบาน การเยี่ยมชมวัดถ้ําเสือ
ดาวเพื่อชมศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ และทําใหทราบแนวปฏิบัติทางพุทธศาสนาของ
ประชาชนในทองถิ่น และใชโอกาสในการรับรองแขกชาวตางประเทศของคณะฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาทองถิ่นและ
จังหวัดบริเวณรอบๆ ดวยตามความเหมาะสมของเวลาท่ีมาเยือน เพื่อเผยแพรภาพลักษณของขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเปนอยู อาชีพ ผลิตภัณฑของทองถิ่นตางๆ ในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยู โดยเฉพาะการจัดทัศนศึกษาทะเลสาบ
สงขลาซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญและแหลงสรางชุมชนท่ีเกาแกแหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งจะทําใหการ
มาเยือนของแขกชาวตางประเทศของคณะฯ เกิดคุณคายิ่งข้ึนฯ ไดเชิญชวนใหอาจารยและนักศึกษาตางประเทศภายใต
โครงการของคณะฯ รวมเดินในขบวนแหงานลอยกระทง เพื่อเปนการถายทอดประเพณีของไทยโดยการใหมีสวนรวม
ในกิจกรรม 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 6.1-1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจาํป 2550 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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3.33 2.00 15.72 23.74 5.41 1.0-1.4% 1.5 -1.%9 2.0% ข้ึน
ไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยรวมตาม

แนวทางและแผนของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้คณะฯ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมในรูปแบบตางๆกัน  เชน 
1. การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของชมรมท่ีเกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. การตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ีคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
4. การสนับสนุนชุมนุมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 5  ชุมนุม คือ  ชุมนุมกีฬา ชุมนุมพัฒนาสังคม  ชุมนุมโรโบติกส  และ
ชุมนุมดนตรี 

5. การขอความรวมมือใหผูสอนสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อใหนักศึกษาเปนคนดี  ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรมไทย  จากการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  พบวาผลการประเมินท่ี
เกี่ยวของกับการสอดแทรกจริยธรรม และคุณธรรมอยูในเกณฑสูง  

6. การสนับสนุนการจัดต้ังชุมนุมดนตรีไทย คณะวิศวกรรมศาสตร  โดยคณะฯสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องดนตรีไทย  การหาสถานท่ีฝกซอมใหกับชมรมดนตรีไทย  และการจัดหาครูฝกสอนดนตรีไทยมา
ชวยฝกสอนใหแกผูสนใจ  โดยคณะฯเปนผูสนับสนุนคาตอบแทนจากเงินรายไดคณะฯ 

7. การจัดสถานท่ีเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (หองละหมาด)  ในหนวยงานของคณะฯ ใหกับบุคลากร
และนักศึกษา 

นอกจากนี้  คณะฯยังไดมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพิ่มเติม  ดังนี ้

1. การสนับสนุนและกําหนดใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทย  สัปดาหละ 1 วัน (วศ.6.2-1) ปจจุบันคือวัน
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อังคาร 
2. การกําหนดใหมีการรวมกันทํากิจกรรมทางศาสนาและประเพณีอยางนอยปละครั้ง  ซึ่งในปการศึกษา 

2550  คณะฯไดมีการจัดกิจกรรมทําบุญตึกคณะ ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2550 เพื่อเปนการรําลึกถึง ดร. 
สตางค มงคลสุข ผูกอต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร และคณบดีคนแรก โดยมีศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ
บุคลากร เขารวมกันมากเปนการครบรอบปท่ี 40 ของคณะฯ ดวย 

กิ จ ก รรมหลั กด า นก าร ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรมของนัก ศึ กษ า คณะวิ ศว กรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประกอบดวย 

1. กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในตัวช้ีวัดและภูมิปญญาไทย เชน การแตง
กายดวยผาพื้นบาน การเลี้ยงอาหารทองถิ่นภาคใต การประกวดพานดอกไม เปนตน 

2. กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การไหวครู 
พิธลีอยกระทง เปนตน 

3. กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันพระศาสนา เชน การทอดกฐิน การสวด
มนต และการตักบาตร เปนตน 

4. กิจกรรมท่ีใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงาม และคุณธรรม จริยธรรม เชน กิจกรรม
คายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมคายพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมวันเด็ก เปนตน 

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

พิเศษดานดนตรี การขับรอง และการแสดง เปนตน 
ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 ทางคณะฯ ไดจัดกิจกรรมดานอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง

เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนท้ังสิ้น 152 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 5.41 ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรี
ท้ังหมด ลดลงจากปการศึกษา 2549 แตยังสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด โดย
กิจกรรมครอบคลุมทุกดานท้ังทางดานสงเสริมเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี กิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนกิจกรรม
เหลานี้รวมกับนานาชาติ โดยการรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และเซอรเบีย จัดสงนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยาง
ตอเนื่อง  
เอกสารอางอิง :  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 6.2-1 หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรจากเงินรายไดคณะฯ เพื่อสงเสริมการแตง
กายชุดผาไทยของคณะวิศวกรรมศาสตร  

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีรวม 
ช่ือตัวบงช้ี: 6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2
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เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
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ัฒน
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ร 

รวม
คะ
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น 

3.34 1.00 0.83 0.71 0.91 0.01-
0.49% 

0.50-
0.99% 

1.00% ข้ึน
ไป 

2 0 0 2.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณในสวนของเงินรายได และสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนท้ัง 152 กิจกรรม รวมมูลคา 

2,414,786 บาท (วศ.0.0-1) คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.91 ตองบรายจายดําเนินการซึ่งเพิ่มข้ึนจากปท่ีแลวเล็กนอย แตยังตํ่า
กวาแผนท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตามคณะฯ สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานในระดับท่ีนาพอใจอยู โดย
นับรวมคาใชจายท่ีคณะฯ สนับสนุนโดยการกําหนดเปนงบประมาณโดยตรงและสวนหนึ่งเปนมูลคาท่ีนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะฯ เขาไปมีสวนรวมและดําเนินการ 
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 6.4 มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม (ช้ิน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดสรางผลงานโดยประยุกตวิชาการเขาไปสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม รวม 

3 รายการ คือ 1) ระบบเลนเพลง MP3 แบบหลายชองสัญญาณ (A Multi-Channel MP3 Player) 2) ยูสเซอรอินเตอรเฟส
และการควบคุมเครื่องเลนกีตารทางพอรตขนาน  (User Interface and Control Guitarist Machine Via Parallel Port) และ 
3) การสังเคราะหเสียงเครื่องดนตรีโดยวิธีแอดดิทีฟและสับแทรกทีฟซินธิซิส  (Musical Instrument Sounds Synthesizer 
Using Additive and Subtractive Synthesis Methods) (วศ.0.0-1) ซึ่งเปนผลงานริเริ่มการพัฒนาใหกับวงการดนตรีของ
ไทย 
เอกสารอางอิง :   

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 6.5 ประสิทธผิลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวฒันธรรม (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
2 =  มีการดําเนนิการตามโครงการขอ 1 
3 =  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมเขากับพันธกจิอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 
4 =  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 
5 =  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนํา

ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งดําเนินการในระดับคณะฯ จํานวนท้ังสิ้น 52 โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบในโครงการ/กิจกรรม มีท้ัง
หนวยงานกลางระดับคณะฯ และภาควิชาตางๆ (วศ.0.0-1) โดยโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึน ครอบคลุมประเภทของ
กิจกรรมตางๆ ท้ัง 6 ประเภท ท้ังในสวนของการสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญา
ไทย การสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังของทองถิ่นและของชาติ การ
สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ นอกจากนี้
คณะฯ ยังไดบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียนการสอน โดยภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา ไดจัดใหมีหัวขอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3 โครงงาน เกี่ยวของกับการประยุกตใช
เทคโนโลยีในงานดนตร ี และคณะไดจัดกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาโดยไดสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูนําหลักใน
การดําเนินงานดานศิลปะวัฒนธรรมละ เชน กิจกรรมวันลอยกระทง การแสดงดนตรีสากล 
เอกสารอางอิง  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 
2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/6-8 

 

องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีเฉพาะ 
ช่ือตัวบงช้ี: 6.6 จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม (เรื่อง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
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น 2
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2548 2549 2550 1 2 3 
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เทีย
บแ
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เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - - - ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ไมมีการดําเนินการ 

เอกสารอางอิง:  
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 กิจกรรมดานทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไมใชสาขาวิชาหลักท่ีเปนสวนหนึ่งในวิชาชีพท่ี
คณะฯ รับผิดชอบอยู จึงไมไดจัดอยูในภาระหนาท่ีหลักอันดับตนๆ แตคณะก็ใหความสําคัญท่ีจะใชเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการหลอหลอมขัดเกลาจิตใจนักศึกษาใหมีจิตใจออนโยน เขาใจสังคมและสิ่งรอบขางไดดีข้ึน 

2. จุดแข็ง 
2.1 มีนักศึกษาจํานวนมากท่ีมีทักษะเฉพาะตัวและสนใจกิจกรรมดานนี้ และทีมผูบริหารคณะฯ ก็เห็นความสําคัญ

และสนับสนุนอยางเต็มกําลัง 
2.2 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนระเบียบการจัดสรรและการใชเงินบํารุงกิจกรรมมาต้ังแต ป 2549 ซึ่งเปนการเอื้อ

ตอการจัดสรรงบสําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
3. โอกาส 

3.1 มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาสามารถเขารวมไดอยางหลากหลาย 
3.2 มีโครงการความรวมมือกับตางหนวยงาน ตางสถาบัน ซึ่งไดเปดโอกาสใหไดนํากิจกรรม และภูมิปญญาไทย 

มาแสดงแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และแขกผูมีเกียรติ สรางความภาคภูมิใจแกนักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝาย 
3.3 นโยบายระดับชาติท่ีตองการรณรงคเอกลักษณของชาติ ภูมิปญญาไทย และเศรษฐกิจพอเพียง เปนกลไก

กระตุนใหทุกฝายใหความสําคัญและรวมมือทํากิจกรรมนี้ 
4. อุปสรรค 

4.1 คานิยมและการยอมรับในหลายๆกิจกรรมยังไมสมดุลกับกาลสมัยและเศรษฐกิจ ดังนั้นความถี่และชวงเวลาจัด
กิจกรรมเชิงอนุรักษจึงตองทําอยางพอเหมาะ 

4.2 การมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคลากรไมสูงนัก ซึ่งกิจกรรมดานอนุรักษฯ ตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน เปนงานดานจิตใจ อาศัยเวลา และความเสียสละ ตองใชงบสูงและเวลานานจึงจะไดผลงานออกมาดี 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1 กําหนดเปนนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองและจัดสรรงบประมาณรองรับใหสอดคลองกับ

เปาหมายตามดัชนีช้ีวัด 
5.2 จัดสรรงบประมาณเพิ่ม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรรวมกลุมในการทํากิจกรรมท่ี

ตนเองถนัดและสนใจ 
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องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน

ไดในระดับสากล (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.1 
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รวม
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1.54 5  - -  5 ไมครบ 4 
ขอ 

4 ขอ ครบทุกขอ 3 1 0 5.00 

เกณฑการประเมิน : ขอ 
1 =  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2 =  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง 
3 = มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางตํ่ารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย  
       7 วันกอนกาประชุม 
4 = สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 
5 = สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัว 
      ท้ังองคกร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะฯ ในการ

ทําแผนระยะสั้น กลาง และระยะยาว คณะฯไดจัดทําแผนกลยุทธ (วศ. 1.1-1) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2-3 ครั้งตอ
แผนหรือตอการปรับแผนในชวงกลางแผน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จะมีกรรมการคณะฯ และหัวหนา
หนวยงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ  และอาจารยท่ีสนใจเขารวม และนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ อีกครั้งกอนท่ีนําไปใช 

คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักดังนี้  
§ ภารกิจดานการผลิตบัณฑิตหรือการเรียนการสอน ไดมีการรายงานผลการดําเนินการสอบกลางภาค

และสอบปลายภาคตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ปละ 4 ครั้ง ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณารับรองผลการสอบของนักศึกษาปการศึกษาละ 2 ครั้ง วาระ 5.1 ครั้งท่ี 
10/2549, วาระ 5.1 ครั้งท่ี 3/2551  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนจะเปนวาระเวียน นอกจากนี้ในป
การศึกษาท่ีผานมาไดมีการพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการชวยนักศึกษาท่ีเรียนออน การดําเนินการเพื่อ
ลดการตกออกของนักศึกษา  วาระ 1.7 ครั้งท่ี 6/2549, วาระ 1.11 ครั้งท่ี 7/2549, วาระ 1.6 ครั้งท่ี 
5/2551) (วศ. 7.1-1) 
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§ ภารกิจดานหลักดานการวิจัย คณะฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการวิจัย ท่ีดูแลดานการวิจัยของคณะฯ โดย
คณะกรรมการวิจัยฯ ประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตามผลการดําเนินการดานการวิจัย และพิจารณาราง
กฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย และนํารางฯ นั้นเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อประกาศใชตอไป 

§ ภารกิจหลักดานบริการวิชาการ คณะฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริการวิชาการ ท่ีดูแลดานบริการ
วิชาการของคณะฯ โดยคณะกรรมการบริการวิชาการประชุมปละ 3 ครั้ง 

แผนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดไวเดือนละครั้ง ในปการศึกษา 2550 มีการประชุมฯ วาระ
ปกติครบ 12 ครั้งตามแผน และยังการประชุมฯ วาระพิเศษเนื่องจากไมสามารถประชุมไดหมดในวาระปกติ หรือ
เนื่องจากมีเรื่องเรงดวนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ อีก 3 ครั้ง การประชุมฯ ท้ังหมดในปการศึกษา 2550
รวมเปนจํานวน 15 ครั้ง คิดเปนรอยละ 125 ของแผน ในการประชุมฯ ท้ัง 15 ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยแตละครั้ง
คิดเปนรอยละ 87.16 คณะฯ ไดจัดใหมีการประชุมฯ แบบอิเล็กทรอนิกส ( E-meeting) มาเปนเวลากวา 4 ปแลว (ต้ังแต
กรกฎาคม 2547)  โดยมีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนการประชุม 15 วัน เพื่อแจงเตือนใหกรรมการทราบถึง
กําหนดการประชุมและหากมีเรื่องท่ีจะขอนําเขาแจงท่ีประชุมหรือเพื่อพิจารณาในท่ีประชุม ก็ขอใหสงใหฝายเลขานุการ
กอน 7 วันกอนวันประชุม เพื่อจะไดบรรจุเขาเปนวาระ โดยทางฝายเลขานุการจะทยอยบรรจุวาระในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกสเม่ือไดรับวาระมา ดังนั้นกรรมการฯ ก็สามารถเขาไปอานวาระท่ีบรรจุเนื้อหาไวแลวได โดยกรรมการ
สามารถเห็นหัวขอวาระไดหมด และทราบไดวาวาระใดท่ีบรรจุเนื้อหาเรียบรอยแลว วาระใดมีเฉพาะช่ือเรื่องวาระแตยัง
ไมไดบรรจุเนื้อหา อยางไรก็ตามมักจะมีวาระเรงดวนท่ีจําเปนจะตองแจงหรือพิจารณาจากทีมบริหารเขามาหลังจากนั้น
อีก โดยจะบรรจุเนื้อหาไดครบประมาณ 2-3 วันกอนการประชุม  

สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดี โดยกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง ตาม
ขอตกลง (TOR) ท่ีอธิการบดีใหไวลวงหนา สําหรับการประเมินผลงานของคณบดีนั้นคณะกรรมการประเมินท่ีมี
อธิการบดีเปนประธานเปนผูประเมิน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลท่ัวท้ังคณะฯ มีการกระจายอํานาจไปยังหัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-2554 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 
วศ. 7.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วาระ 5.1 ครั้งท่ี 10/2549, วาระ 5.1 ครั้งท่ี 3/2551 วาระ 1.7 ครั้งท่ี 6/2549, วาระ 1.11 ครั้งท่ี 7/2549, 
วาระ 1.6 ครั้งท่ี 5/2551 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.2 
เทีย

บ
พัฒ
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1.54 3  -  - 3 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก ครบทุกขอ 2 1 0 3.67 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2 =  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ 
       สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3 =  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับในสถาบัน 
4 = มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมน และดําเนินการตามแผนอยาง 
       ครบถวน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใสตรวจสอบได เริ่มต้ังแตตําแหนง

คณบดี หัวหนาภาควิชา มีการสรรหาท่ีเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย (วศ. 7.2-1, วศ. 7.2-2 ) สําหรับการสรรหา
หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรไดอิงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาหัวหนา
ภาควิชา พ.ศ. 2545 

ผูบริหารของคณะฯ ดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของ สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย สิ่งเหลานี้สามารถดูไดจากผลการประเมินผูบริหารทุกระดับ ท้ังนี้เพราะมี
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร (วศ. 7.2-3 ) ท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับ 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 7.2-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2538 
วศ. 7.2-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2545 
วศ. 7.2-3 แบบขอตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาและการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายอาจารยบริหาร 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 
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องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.3 มีการพฒันาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1.54 2 -   - 2 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก อยางนอย 
4 ขอแรก 

1 1 0 2.33 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ ประชาสัมพันธเผยแพรให 
       ประชาชนของสถาบันรับทราบ 
2 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3 = มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจดัการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน 
      ปกติและปรับปรุงและจัดการความรู 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรไดเริ่มดําเนินการกิจกรรมดานการจัดการความรูอยางเปนทางการเม่ือประมาณป 2549 

โดยเริ่มตนจากการแตงต้ังคณะทํางานท่ีมีความรูดานการจัดการความรูและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการกิจกรรมการจัดการ
ความรู (วศ. 7.3-2) ในชวงการเริ่มตน คณะทํางานไดจัดทําแผนงานข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน (แผนการ
จัดการความรู ป 2550)  และ ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในคณะฯและผูท่ีสนใจไดรับทราบผานทางหนา website 
คณะฯ (วศ. 7.3-1)  

คณะฯไดมีการทบทวนแผนการจัดการความรู ในการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูเปนระยะ ๆ เพื่อให
เกิดความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยในป 2550 คณะฯมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 โดยในป 2550 คณะฯไดมีการกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู
เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งพบวาการดําเนินไดเปนไปแผนและเปาหมายท่ีวางไว ซึ่ง
คณะฯจะทําการประเมินผลลัพธสุดทายเม่ือสิ้นสุดป 2550  อยางไรก็ตามจากการประเมินระหวางป มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู โดยมุงเนนใหเกิดความมีสวนรวมของบุคลากร  (เชน 
กิจกรรม Q talk  กิจกรรมเสวนาจิบน้ําชา  คลังขอสอบ คลังความรูวิชาการ คลังความรูวิศวกรรม เปนตน)  และใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนงาน (เชน การเขียนข้ันตอนปฏิบัติงาน  การเขียนและสือ่สารผาน Blog เปนตน) (วศ. 7.3-1 ) 
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เอกสารอางอิง :   
วศ. 7.3-1 แผนการจัดการความรู/เปาหมาย  คณะวศิวกรรมศาสตร  ป  2550-2551 และ รายช่ือทีมงานการจัดการ

ความรู  http://www.km.eng.psu.ac.th 
วศ. 7.3-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง การแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู  

http://www.km.eng.psu.ac.th


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 
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องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1.54 4  -  - 6 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3-4 ขอแรก อยางนอย 
5 ขอแรก 

3 1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีการจัดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2 = มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสิ่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เชน  
       การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางการเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม  
       ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  
       มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
3 =  มีระบบสวัสดิการและการเสริมสรางสขุภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี 
        ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
4 =  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ใหมีโอกาสประสบความสําเรจ็ และกาวหนาในอาชีพอยาง 
        รวดเรว็ตามสายงาน 
5 = มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6  = มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผ ู บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
มีการจัดแผนกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมซึ่งเปนแผน 5 ปของคณะฯ (วศ. 1.1-1) 
นอกจากระบบและกลไกในการสรรหาหัวหนาภาควิชา คณบดี ท่ีเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยแลว 

(วศ. 7.2-1, วศ. 7.2-2) คณะฯ ยังมีกลไกในการสรรหาบุคคลลงในตําแหนงหัวหนากลุมงาน โดยการแตงต้ังกรรมการ
สรรหาท่ีมีคณบดีเปนประธาน มีรองคณบดีฝายตาง ๆ และเลขานุการคณะ เปนกรรมการ   

การสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการนั้นคณะมีกฎเกณฑท่ี
ชัดเจน ใชปฏิบัติมาเกือบสิบปแลว กลาวคือคณะฯ จะจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายไดไปยังภาควิชา โดยภาควิชา
สามารถต้ังเกณฑในการสงเสริมใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไปประชุมสัมมนา ฝกอบรม ไดเอง 
สําหรับการไปเสนอผลงานทางวิชาการนั้นคณะฯ สนับสนุนโดยไมจํากัด โดยใชเงินสวนกลาง สําหรับหนวยงานท่ีไมได
สังกัดภาควิชา ไดแกกลุมงานตาง ๆ ในสํานักงานเลขานุการคณะ และฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร การ
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สนับสนุนจะใชเงินสวนกลาง  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม ในหัวขอตาง ๆ ท่ีไดมา
จากการสอบถามความตองการหรือความสนใจของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ ปละประมาณ 
5-7 หัวขอ (วศ. 0.0-1)  

การสรางขวัญกําลังใจนั้นคณะฯ ไดสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดการประชุมสัมมนานอกสถานท่ีเปนประจํา
ทุกป เปนการสรางความพันธท่ีดีในหนวยงาน ไดรวมกันวางแผนใหหนวยงาน หาแนวทางแกไขปรับปรุงการทํางาน
ของหนวยงาน และเปนการเปดหูเปดตาพักผอนไปพรอมกัน นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดใหมีการแขงขันกีฬาสีของบุคลากร
ทุกระดับในคณะฯ และมีงานเลี้ยงในตอนกลางคืนหลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันในชวงกลางวันแลว 

คณะฯ มีระบบสวัสดิการหลายอยาง เชน การใหยืมเงินสําหรับจายคาเลาเรียนบุตรเพื่อนําไปจายใหักับ
สถาบันการศึกษากอน แลวนําใบเสร็จมาทําเบิกภายหลัง การใหยืมเงินสําหรับพนักงานขับรถและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
สําหรับใชในการซื้อโทรศัพทมือถือ โดยการผอนสงเปนรายเดือน ท้ังนี้คณะฯ ถือวาพนักงานขับรถควรจะตองมี
โทรศัพทมือถือสําหรับใชในการติดตอประสานงาน นอกจากนี้คณะฯ ยังจายเหมาคาใชจายโทรศัพทมือถือรายเดือน
ใหกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดรถดวย นอกจากนี้คณะฯ ใหความสําคัญกับพนักงานเงินรายไดจึงไดจัดระบบเพื่อให
พนักงานเงินรายไดมีขวัญและกําลังใจ จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข กลาวคือไดมีการออก
เกณฑในการเลื่อนระดับ (เทียบเทา) ท่ีมีผลตอการข้ึนเงินเดือนท่ีเหมือนกับขาราชการ และมีผลตอสิทธิในการรับเบ้ีย
เลี้ยง คาท่ีพัก คายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ 

คณะฯ ไดเริ่มสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเสนอและดําเนินการโครงการพัฒนางานท่ีเปน
การพัฒนาบุคลากรและหนวยงานมาเปนเวลามากกวา 3 ป 

สําหรับการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีนั้น คณะฯ ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาสีของบุคลากรทุกระดับมาเปนเวลา 3 ป
แลว แมวาจะเปนการแขงขันปละครั้งแตก็ทําใหบุคลากรสวนหนึ่งตระหนักในการออกกําลังกาย ทําใหขณะนี้ทีม
ฟุตบอลของคณะฯ ไดมีการฝกซอมและแขงขันกับทีมอื่นอยูอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้คณะฯ ไดขออนุมัติทาน
อธิการบดีเพื่อใหบุคลกรทุกระดับของคณะฯ ไดตรวจสุขภาพประจําป คาใชจายในการนี้สวนท่ีไมสามารถเบิกจายจาก
เงินงบประมาณก็ใหเบิกจากเงินรายได โดยเฉพาะสําหรับพนักงานเงินรายไดท่ีตองใชเงินรายไดท้ังหมด 

คณะฯ ตระหนักถึงการสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
โดยพยามยามจัดภูมิทัศนในและรอบคณะฯ ใหดูสวยงาม และหนวยงานตาง ๆ ก็ปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหนาทํางานอยู
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ข้ึนกับงบประมาณท่ีมีและการจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

คณะฯ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีกาวหนาในอาชีพ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยายามกระตุน
ใหทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินเปนผูชํานาญการโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายในประเด็นท่ีเกี่ยวของ  เชิญวิทยากร
มาในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทําวิจัยสถาบัน สนับสนุนใหเจาหนาท่ีบุคคล บุคลากรท่ีกําลังทําผลงาน และผูดํารง
ตําแหนงระดับ 6 ไปประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับการทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินเปนผูชํานาญการ 

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนใหไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศโดยไมมีขอจํากัด 
นอกจากนี้คณะฯ ยังสนับสนุนใหไปเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ (วศ. 4.1-15)  โดยสวนกลางของคณะฯ สนับสนุน
ประมาณ หนึง่ในสี่แตปละไมเกิน 40,000 บาท นอกเหนือจากท่ีโดยปกติอาจารยจะไดรับการสนับสนุนในกรณีการไป
เสนอผลงานวิชาการตางประเทศประมาณครึ่งหนึ่งของคาใชจายจากมหาวิทยาลัยตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด(วศ.
2.6-1)เกณฑสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และสวนท่ีเหลือประมาณหนึ่งในสี่ภาควิชาท่ีอาจารยสังกัดจะใหความ
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สนับสนุน การเสนอผลงานทางวิชาการของ อาจารยถือเปนผลงานท่ีนํามาใชในการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ เปน
ความกาวหนาในอาชีพอาจารย 

คณะฯ ไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกป และนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
คณบดี เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคณะฯ ใหดีข้ึน ( 7.4-1) 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-2554 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 
วศ. 2.6-1 หลักเกณฑการพจิารณาจัดสรรทุนสนับสนนุใหบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปตางประเทศจากเงิน

รายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 4.1-15 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไป

ตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 7.2-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2538  
วศ. 7.2-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2545 
วศ. 7.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงาน/การบริการ ในกลุมงานบริหารท่ัวไป 

ประจําป 2550 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf
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องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2 = มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3 = มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4 = มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6 = มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม 
      รูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนาและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารและการตัดสินใจทางบริหารมาเปน

ระยะเวลาหนึ่งแลว ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.7.5-1) และมีฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการวางแผน 
พัฒนา และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีใชในปจจุบัน ประกอบดวย (วศ.7.5-2) 
§ ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
§ ระบบการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 
§ ระบบควบคุม จัดการ และใหบริการการพิมพงานของนักศึกษา 
§ ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการพรอมออกใบยืม สรุปประวัติการเดินทางไปราชการ และ

ระบบการออกใบยืมเงินท่ัวไป 
§ ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของอาจารย  บุคลากรสายสนับสนนุ 
§ ระบบการลา 
§ ระบบการจัดซื้อ/จางวัสดุ 
§ ระบบการขออนุมัติเบิกจาย 
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§ ระบบการออกใบเสร็จ 
§ ระบบโอนเงินและพิมพสั่งจายเช็ค 
§ ระบบการจัดการหองเรียน 
§ ระบบการจัดการลูกหนี้ยืมเงิน 
§ ระบบการจัดการขอมูลครุภัณฑโครงการเงินกูจากธนาคารโลก 
§ ระบบการจัดการยานพาหนะ 
§ ระบบการประชุม 
§ ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
§ ระบบ Virtual Classroom 
§ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
§ ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
§ ระบบรายงานการเบิกจายการเดินทางไปราชการ 
§ ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานการวจิยัและงานสรางสรรค 
§ ระบบเรียกดูผลการศึกษาของนักศึกษาโดยผูปกครอง 
§ ระบบคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
§ เว็บฐานขอมูลศิษยเกาของคณะฯ 
§ ระบบการจัดการสารสนเทศ ขอมูลมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
§ ระบบการจําหนายตําราเรียน 
§ ระบบการจัดหองประชุม อบรม/สัมมนา/สถานท่ีจัดกิจกรรม 
§ ระบบเว็บจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
§ ระบบเบิกจายวัสดุคงเหลือ 
§ ระบบทะเบียนเรียนเยี่ยม 
§ ระบบนักศึกษาฝกงาน 
§ ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ 
§ เว็บเพจสถิติการใชงานคอมพิวเตอรของนักศึกษา 

ระบบสารสนเทศท่ีกําลังจัดทําในปการศึกษา 2550 
§ ระบบใหคําปรึกษานักศึกษา 
§ ระบบบันทึกการเขารวมประชุมสัมมนาดวย RFID 
§ ระบบรายงานยามรักษาการณ 
§ ระบบสารสนเทศขอมูลสอบ 
§ ระบบ Media Streaming คณะวิศวฯ 
§ ระบบแจงซอมครุภัณฑ 
§ ระบบบัญชีรายรับ-จายเงินเงินรายได 
§ ระบบการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาวิศวกรรมศาสตร 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับความตองการ  คณะฯ มีแผนท่ีจะพัฒนา
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ระบบฐานขอมูลใหญสําหรับท้ังคณะเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานท้ังหมดท่ีจําเปนในการดําเนินงานของคณะฯ ซึ่งท่ีผานมาไดมี
การเริ่มพัฒนาไปบางแลว โดยไดเนนพัฒนาฐานขอมูลท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ของระบบประกันคุณภาพ ซึ่งท่ี
ผานมาไดพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศขอมูลมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค เปนท่ีเรียบรอยแลว  เม่ือ
ฐานขอมูลใหญเสร็จสมบูรณ การดําเนินงานตางๆ จะอิงจากฐานขอมูลนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ โดยฝาย
คอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรมีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยการมีการ
ทดลองใชงานกอนโดยผูใชท่ีเกี่ยวของ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ และเปดโอกาสใหมีการแจงผลการใช
ระบบผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อนาํมาปรบัปรงุแกไขตอไป (วศ. 7.5-3) 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 7.5-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 196/2550 เรื่อง ขอยกเลิกและแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอนภายในคณะวศิวกรรมศาสตร 
วศ. 7.5-2 ระบบสารสนเทศตางๆ (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/) 
วศ. 7.5-3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลของคณะฯ 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-12 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.6 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.6 
เทีย

บ
พัฒ

นาก
าร 

รวม
คะ
แน

น 

1.54 3  -  - 5 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3-4 ขอแรก ครบทุกขอ 3 1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซด  
       นิทรรศการ 
2 = มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนผูท่ีรับรูกันโดยท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง 
3 = มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยาง
      เปนรูปธรรม 
4 = มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง 
      ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5 = มีการกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ ดังนี้ 

1. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะฯ ใหกับสาธารณชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ
ไมนอยกวา 6 ชองทาง เชน แผนพับแนะนํา (วศ.7.6-1) จดหมายขาววิศวกรรมศาสตร (วศ.7.6-2)  
Website (วศ.7.6-3) รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ (วศ.1.2-1)   การจัดประชุมทางวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร  (วศ.4.2-1)  การจัดนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ (วศ.7.6-4) เปนตน 

2. คณะฯ มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวา 4 ชองทาง เชน การจัดตู
รับฟงความคิดเห็น  การสงแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อ (วศ.7.6.-5)  การรับฟงความคิดเห็นทาง 
Web board (วศ.7.6-6) การประเมินความพึงพอใจของผูมาใชบริการของคณะฯ (วศ.7.4-1) เปนตน 

3. ในกรณีท่ีมีความคิดเห็นจากผูใชบริการ/ประชาชน คณะฯ จะมอบหมายใหรองคณบดีฯ ท่ีรับผิดชอบ
ไปพิจารณาดําเนินการตามเหมาะสม 

4. คณะฯ มีบุคลากรจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย/คณะฯ ท่ีเปนทางการ จะอยูในรูปแบบของการ
เปนคณะกรรมการ เชน 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-13 

§ คณะกรรมการศูนยวิศวกรรมพลังงาน (วศ.7.6-7) 
§ คณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.7.6-8) 

ในกรณีท่ีไมเปนทางการ จะเปนท่ีปรึกษาหารือ/ขอความคิดเห็นเฉพาะเรื่อง/เฉพาะครั้ง จาก
องคกรท่ีเกี่ยวของ เชน สภาอุตสาหกรรมหอการคา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล 

5. ภาคประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานของคณะฯ โดยใชกลไกตามขอ 1 และ 4 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 1.2-1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
วศ. 4.2-1 Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 6 
วศ. 7.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงาน/การบริการ ในกลุมงานบริหารท่ัวไป 

ประจําป 2550 
วศ. 7.6-1 แผนพับประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 7.6-2 จดหมายขาว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวงป พ.ศ.2550 
วศ. 7.6-3 เวบไซดคณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.eng.psu.ac.th  
วศ. 7.6-4 รายละเอียดโครงการ ม.อ.วิชาการ 
วศ. 7.6-5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
วศ. 7.6-6 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=291 

&task=listcat&catid=1 
วศ. 7.6-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 0905/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการศนูยวิศวกรรม

พลังงาน 
วศ. 7.6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 084/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

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


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-14 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.7 
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บ
พัฒ

นาก
าร 

รวม
คะ
แน
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1.54 1.00 #N/A #N/A 24.42 0.10-
0.99% 

1.00-
1.99% 

2.00%ข้ึน
ไป อยาง
นอย 50% 
เปนรางวัล
ดานวิจัย 

3 1 0 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยดังรายละเอียดท่ีไดบรรยายไวในผล

ดําเนินการของตัวบงช้ีท่ี 4.1 ซึ่งเปนระบบท่ีจะชวยสนับสนุนใหคณาจารยไดทํางานวิจัยและมีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง
ได      นอกจากนี้ยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยสงผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเขาประกวดท้ังในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ และรวมท้ังสรางแรงจูงใจโดยใหเงินรางวัลแกคณาจารยท่ีไดรับรางวัลจากผลงานทางวิชาการ 
 (วศ.7.7-1) 

ในปการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตรมีคณาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการในระดับชาติจํานวน 42 
คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 172 คน คิดเปนรอยละ 24.42 ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตาม
แผนท่ีกําหนดไว เม่ือพิจารณาขอมูลในรายละเอียดจะพบวาอาจารยท่ีไดรับรางวัลกระจายอยูตามภาควิชาตางๆ ทุกภาควิชา 
ยกเวนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาท่ีไมมีอาจารยไดรับรางวัลในปการศึกษา 2550 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 7.7-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน

รางวัลผลงานทางวิชาการ  



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-15 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ
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.8 
เทีย

บ
พัฒ

นาก
าร 

รวม
คะ
แน

น 

1.54 5  - -  5 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3-4 ขอแรก ครบทุกขอ 3 1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสียง โดยมีผ ู บริหาร ระดับสูง และตัวแทนท่ี 
      รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผ ู บริหาร 
      ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสียง 
2 = มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด 
      โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
3 = มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ 
      สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการ 
       แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
4 =  มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5 = มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ 
       ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ 
       สถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยไดนํา

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมินคุณภาพภายในท่ีเปนปจจัยเสี่ยงหรือมีผลกระทบตอคุณภาพมาระบุเปนปจจัยเสี่ยงใน
การดําเนินการควบคุมภายในตามคําแนะนาํของมหาวทิยาลัย โดยมีกรรมการประจําคณะซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบ
การประกันคุณภาพา และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

ไดมีการพจิารณาระดับความสําคัญของปจจยัเสี่ยงและระบุปจจยัเสีย่งท่ีจะตองดําเนินการในแตละป  ไดมีการ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการตามแผน และมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการ ตามแนวทางของการ
ควบคุมภายใน (วศ.7.8-1) 

 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-16 

ในปงบประมาณ 2550 - 2551 คณะไดมีแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นตอไปนี้ 
1. การเตรียมการเรื่องการทดสอบความรูทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมระดับภาคีวิศวกรจากสภาวศิวกรของนักศึกษา  
2. ทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
3. จํานวนอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 
4. วิธีปฏิบัติหรือแผนระงับเหตุการณเม่ือมีการกอการราย 
5. การวางแผนงานวิจัยในระดับภาควิชาตาง ๆ 

เอกสารอางอิง: 
วศ. 7.8-1 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ประจําป 2550 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-17 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.9 
เทีย

บ
พัฒ

นาก
าร 

รวม
คะ
แน

น 

1.54 8 -   - 8 ไมครบ 5 
ขอแรก 

5-7 ขอแรก ครบทุกขอ 3 1 0 5.00 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  กําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2 =  มีแผนการประเมินผลภายในสถาบัน 
3 = มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4 = มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
5 = มีการยนืยันวสิัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6 = มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
7 =  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
8 = มีการนําผลการประเมินผลการดําเนนิงานของผ ู บริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 ไดจัดใหมีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายท้ังระดับคณะ และภาควิชา/หนวยงานภายใน 

และมีการกําหนดแนวทางและแผนงานการประเมินผลภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (วศ. 0.0-1) โดยตัวบงช้ีท่ีได
กําหนดจะเปนไปตามตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวนตัว
บงช้ีท่ีกําหนดในแตละหนวยงานมีดังนี้ 

คณะฯ/ภาควิชา/หนวยงาน/หลักสูตร รายงาน/ เฉพาะ รวม 
 ประเมิน รายงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 80 24 104 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 34 8 42 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 34 8 42 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 34 8 42 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 35 6 41 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-18 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 34 8 42 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 34 8 42 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 37 5 42 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ 5 2 7 
ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 5 2 7 
ศูนยวิศวกรรรมพลังงาน 4 3 7 
สถานวจิยัเทคโนโลยพีลงังาน 3 4 7 
สถานวจิยัและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพชืน้ํามัน 4 3 7 
สถานวจิยัวิศวกรรมวสัดุ 3 3 6 
สถานวจิยัเทคโนโลยเีครือขาย 5 3 8 
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 6 

 
การประเมินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแตละหนวยงานจะประเมินตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด พบวาผลการดําเนินงานของทุกภาควิชาสามารถบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีเกินรอยละ 80   นอกจากนี้คณะได
กําหนดแผนกลยุทธ (วศ. 1.1-1) โดยกําหนดเปาประสงคพรอมกลยุทธท่ีจะดําเนินการและตัวบงช้ีความสําเร็จของแต
ละกลยุทธ ท้ังนี้แผนกลยุทธของคณะจะเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปจะนําผลการประเมินการดําเนินงานของผูบริหารระดับ
ภาควิชาและหนวยงานไปเช่ือมโยงกับการข้ึนข้ันเงินเดือน  นอกจากนี้การจายเงินโบนัสจะเช่ือมโยงกับผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหัวหนาภาควิชาและหนวยงานเชนกัน 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-2554 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-19 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.10 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.10
 

เทีย
บ

พัฒ
นาก

าร 
รวม

คะ
แน

น 

1.54 60.00 60.67 62.50 58.50 1-39% 40-59% 60% ข้ึน
ไป 

2 0 0 2.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีนโยบายสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิชาการมาเปนเวลานานแลว โดยมีทุนสนับสนุนในการ

เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ (วศ. 4.1-15) ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกิดการทําวิจัย
ท่ีไดผล ทําใหอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
อยางไรก็ตามจากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 มีอาจารยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศ จํานวน 78 คน  ตางประเทศ จํานวน 24.5  คน รวมท้ังสิ้น 86 คน (นับไมซ้ําคน) คิดเปนรอยละ 58.50 ของ
จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด  (วศ.0.0-1) ซึ่งลดลงจากปการศึกษา 2549 รอยละ 4.00 ตํ่ากวาแผนท่ีกําหนด 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550

/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
วศ.4.1-15 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไป

ตางประเทศ จากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-20 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.11 งบประมาณสําหรบัการพฒันาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจาํ

ท้ังหมด (บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.11
 

เทีย
บ

พัฒ
นาก

าร 
รวม

คะ
แน

น 

1.54 26,000.00 26,392.54 28,010.05 44,763.40 1-9,999 10,000-
14,999 

15,000 ข้ึน
ไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ใชงบประมาณการสนับสนุนใหคณาจารยในการศึกษาตอ การประชุมทางวิชาการ  การเสนอผลงาน

ทางวิชาการ การฝกอบรมหรือดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยใชท้ังเงินงบประมาณ เงินรายได เงินกองทุน ใน
ปการศึกษา 2550 คณะฯไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ จํานวน 7,699,305.20 บาท (วศ.0.0-1) คิดเปนสัดสวนตอ
อาจารยประจํา 44,763 บาท/คน เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 รอยละ 59.81 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานมาก และสามารถ
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายได ท้ังนี้ รวมเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนจากสวนกลางดวย  

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-21 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

.12
 

เทีย
บ

พัฒ
นาก

าร 
รวม

คะ
แน

น 

1.53 100.00 100.00 100.00 98.69 1-54% 55-79% 80% ข้ึน
ไป 

3 0 1 4.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ไดกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) (วศ. 1.1-9) ใหบุคลากรทุกคนตองรับการพัฒนา 

(ศึกษาตอ อบรม สัมมนา ดูงาน) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง   ทําใหบุคลากรไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา  นอกจากนี้
คณะฯ ยังไดกําหนดใหมีการพัฒนาตนเองเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในการปฏิบัติงานประจําป (วศ.7.12-1)  โดย
กําหนดไวท่ีสัดสวน 5% ของการประเมิน และยังไดกําหนดความรูความสามารถ และทักษะในงานท่ีทําเปนหัวขอหนึ่ง
ในการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะดวย 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550 มีบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ 
รอยละ 98.69 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน แตตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดเล็กนอย 

เอกสารอางอิง : 
วศ. 1.1-9 รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ.7.12-1 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-22 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1.53 3 3 3 3 1 ขอแรก 2 ขอแรก ครบทุกขอ 3 1 1 5.00 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป ,และมาตรฐาน 5ส/ มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ 
2 = มีการดําเนินตามแผนงานนอยกวารอยละ 80 
3 = มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปน 
      แนวทางพัฒนาปตอไป 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการดําเนินการกิจกรรม 5ส. ดังนี ้(วศ.7.13-1) 

1. มีคณะกรรมการ 5ส. โดยมีรองคณบดีฝายบริการวิชาการเปนประธาน  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินการกิจกรรม 5ส. ของคณะฯ ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   

2. คณะกรรมการ 5 ส แบงเปน 3 คณะกรรมดวยกัน ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ 5 ส ทําหนาท่ี 
วางแผน  และติดตามประเ มินผล  การดําเนินการกิจกรรม 5ส  ของคณะวิศวกรรมศาสตร  
คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม 5ส และ คณะอนุกรรมการกรรมประเมินผล ทําหนาท่ีในการประเมิน
คุณภาพของกิจกรรม 5ส. ของคณะฯ  

3.  คณะฯไดมีการกําหนดมาตรฐาน 5ส. เพื่อสะดวกในการประเมินและติดตามผล โดยมาตรฐาน 5 ส 
ไดแขวนไวในหนา web 5ส คณะฯเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ  

4. คณะฯไดมีการจัดทําแผนและทบทวนกิจกรรม 5ส เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการ
ดําเนินงาน พบวา ไดมีการดําเนินการตามแผนมากกวารอยละ 80 

คณะฯไดมีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. ของคณะฯ ทุกป และผลท่ีไดจะมีการนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาในปถัดไป 
เอกสารอางอิง :   

วศ.7.13-1 http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/  

http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-23 

 

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี: 7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) (ครั้ง) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - 0 7 8 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การดําเนินการจัดเก็บขอมูลความไมปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนในบริเวณคณะฯ หรือท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยสินของคณะฯ 

ไดทําการจัดเก็บเปนระบบมากข้ึน โดยขอมูลสวนใหญจัดเก็บโดยหนวยอาคารฯ ของคณะฯ จํานวนครั้งของความไม
ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนในป 2550 ท้ังหมด 8 ครั้ง (วศ. 0.0-1 ) เพิ่มข้ึน 1 ครั้งเม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 ในความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 8 ครั้ง เปนโจรกรรม 5 ครั้ง (ลักขโมยทรัพยสินของบุคลากร 4 ครั้ง และขโมยตนไมในกระถาง
สําหรับประดับสวนหยอมของคณะฯ  1 ครั้ง)  และเปนอุบัติเหตุทางดานการจราจร 3 ครั้ง  

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/7-24 

 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูยังไมท่ัวถึง โดยเฉพาะในบุคลากรสายวิชาการ 
1.2 จํานวนผูชํานาญการในคณะฯ ยังมีนอย 
1.3 การประเมินผลของการดําเนินการตาง ๆ ยังไมเปนระบบท่ีชัดเจน 

2. จุดแข็ง 
2.1 คณะฯ มีระบบฐานขอมูลท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย และกําลังพัฒนาใหสมบูรณข้ึน 

และกําลังพัฒนาเพิ่มฐานขอมูลตามกําลังท่ีมีอยู 
2.2 คณะฯ มีผู รู/ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความรูในระดับแนวหนา ท่ีมีสวนในการวางระบบการจัดการความรู

ของมหาวิทยาลัยดวย 
2.3 คณะฯ เห็นความสําคัญและความจําเปนพัฒนาคณาจารยทุกดาน โดยเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาอาจารยเปน 

44,763 บาท/คน 
2.4 คณะฯ มีระบบ/เกณฑในการเลื่อนระดับพนักงานเงินรายได 
2.5 คณะฯ มีระบบสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําป สําหรับบุคลากรทุกประเภท 
2.6 รอยละของอาจารยท่ีไดรับรางวัลสูงถึง 24.42 ท้ังหมดเปนรางวัลระดับชาติ จํานวน 26 รางวัลท่ีไดรับจาก

ท้ังหมด 42 รางวัลเปนรางวัลจากงานวิจัย 
3. โอกาส 

3.1 อาจารยสามารถเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการ และไปประชุมวิชาการ ไดโดยมีงบประมาณสนันสนุนจาก
คณะฯ  

3.2 โครงการพัฒนางานท่ีเริ่มมากวา 3 ปเริ่มเขมขนข้ึน จะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน 
3.3 อาจารยเห็นความสําคัญของการพัฒนา 
3.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเอื้ออํานวยใหมีการนําผลการพัฒนาตนเองไปเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมิน 
4. อุปสรรค 

4.1 งบประมาณในการสนับสนุนมีจํากัด 
4.2 สถานการณในจังหวัดภาคใตตอนลางในปจจุบันทําใหคณะฯ หาอาจารยใหมระดับปริญญาเอกไดยาก  
4.3 เกณฑและระบบหรือข้ันตอนในการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ในปจจุบันทําใหการขอตําแหนงทาง

วิชาการยากข้ึนและใชเวลามากกวาเดิมมาก 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1 การพัฒนาความสามารถ สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการทําวิจัยสถาบัน เพื่อใชเปนผลงานในการ
เลื่อนเปนผูชํานาญการ  

5.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหตอบสนองตอการใชประโยชนในการบริหารจัดการท่ีเร็วข้ึนกวาเดิม 
 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/8-1 

 

องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี: 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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3.33 7  -  - 7 ไมครบ 5 
ขอแรก 

5-6 ขอแรก ครบทุกขอ 3 1 0 5.00 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2 =  มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีปะสิทธิภาพ 
        โปรงใส ตรวจสอบได 
3 =  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางเงินท่ีผูบริหารสามารถนาํไปใชในการตัดสินใจและวเิคราะหสถานะทาง 
        การเงิน 
4 =  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5 =  มีการนาํขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวเิคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง 
        ขององคการอยางตอเนื่อง 
6 = มีหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระบบและกฎเกณฑท่ี 
       สถาบันกาํหนด 
7 =  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงนไป 
       ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีแผนกลยุทธทางการเงินรวมอยูในแผนกลยุทธของคณะฯ (วศ. 1.1-1)โดยจัดทําแผนกลยุทธทุกดานไป

พรอมกันเพื่อใหสอดคลองกันทุกดาน 
คณะฯ มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินอยูในแผนกลยุทธของคณะฯ มีแผนการจัดสรรเงิน โดยการ

จัดสรรเงินหมวดตาง ๆ เชนเงินงบประมาณหมวดวัสดุ  คณะฯ ไดทําการจัดสรรเงินรายได ตามสูตรท่ีไดมีการตกลงกัน
มาเปนเวลาหลายปแลวไปยังภาควิชา คณะฯ มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
แผนการใชเงินรายไดพัฒนาภาควิชาท่ีภาควิชาไดรับการจัดสรรไป จะตองนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทราบ  
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คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางเงิน โดยเจาหนาท่ีการเงินตองสรุปฐานะทางการเงินสําหรับเงิน
งบประมาณ และเงินรายไดใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบทุกไตรมาส  วาระ 1.5 ครั้งท่ี1/2551 (วศ.7.1-1) โดย
มีการรายงานสรุปฐานะทางการเงินสําหรับเงินรายไดใหผูบริหารทราบทุกเดือน  ทําใหผูบริหารไดรับทราบและสามารถ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน และสามารถนําไปใชในการตัดสินใจได 

คณะฯ สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงทางการเงินของคณะฯ ได 

มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชเงินของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ 
ใหเปนไปตามระบบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

ผูบริหารระดับสูงของคณะฯ มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-2554 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 
วศ.7.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาระ 

5.1 ครั้งท่ี 10/2549, วาระ 5.1 ครั้งท่ี 3/2551, วาระ 1.7 ครั้งท่ี 6/2549, วาระ 1.11 ครั้งท่ี 7/2549, วาระ 1.6 
ครั้งท่ี 5/2551 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf
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องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี: 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
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นัก
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ร 
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3.34 4 4 4 4 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก อยางนอย 
4 ขอแรก 

3 1 1 5.00 

ระดับคุณภาพ 
1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาขอต้ังงบประมาณสําหรับทรัพยากรของคณะฯ เชน 

งบประมาณคาท่ีดิน สิ่งกอสราง งบประมาณคาครุภัณฑ ในการพิจารณาคณะกรรมการตองพิจารณาเชิงวิเคราะหถึงความ
จําเปนและความคุมคาท้ังนี้เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด 

ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับทรัพยากรภายในคณะฯ แตละประเภท มีดังนี ้
1. งบประมาณคาท่ีดิน สิ่งกอสราง ดําเนินการและพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณคาท่ี

ดิน และสิ่งกอสราง (วศ.8.2-1)  โดยพิจารณาจากความตองการและความจําเปนของหนวยงาน และ
การใชประโยชนรวมกันในอนาคต 

2. งบประมาณคาครุภัณฑ ดําเนินการและพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ (วศ.8.2-2)  โดย
พิจารณาตามความตองการและความจําเปนของหนวยงาน  โดยมีเกณฑตกลงท่ีแนนอน (วศ.8.2-3)  
เพื่อใหหนวยงานดําเนินงานตอบสนองภารกิจได 

3.   การจัดการวัสดุ ดําเนินการและพิจารณาจัดสรรโดย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรวัสดุ (วศ.8.2-
4) โดยจัดสรรตามเกณฑท่ีกําหนด (วศ.8.2-5)  

ลักษณะของทรัพยากรท่ีคณะฯ มีการใชรวมกันท้ังในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  
ประกอบดวย 

1. การใชหองเรียน และหองประชุม 
แนวทางปฏิบัติไดมีการใชหองเรียนและหองประชุมท้ังในสวนกลางของคณะฯ และสวนของ
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ภาควิชาฯ ในสวนของหองเรียนจะมีการนําหองเรียนท้ังในสวนของภาควิชาฯ และสวนกลางของคณะฯ 
มาจัดตารางเรียนรวมกัน โดยมหาวิทยาลัย (วศ.8.2-6) และมีการอนุญาตใหใชหองเรียนของคณะฯ เปน
หองเรียนของตางคณะฯ ดวย ในสวนของหองประชุมมีการวางระบบใหมีการจองการใชหองประชุม
สวนกลางโดยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยหนวยงานภายในคณะฯ สามารถขอใชหองประชุมสวนกลางได  
หากหองวาง  (วศ.8.2-7) ท้ังนี ้คณะฯ/หนวยงานภายในคณะฯ และตางคณะฯ สามารถขอใชหองประชุม
ของภาควิชา/หนวยงานอื่นไดเชนเดียวกัน  นอกจากนี้คณะฯ ยังไดมีการใชหองประชุมเพื่อการอบรม
สัมมนาท้ังทางวิชาการ และการบริการวิชาการ ท้ังแบบใหเปลา และคิดคาบริการอยูเปนประจํา   

2. การใชยานพาหนะ 
คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการใชยานพาหนะรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ท้ังในและนอกคณะฯ เปนการ

ขอใชบริการท้ังในลักษณะท่ีหนวยงานขอใชบริการของคณะฯ และในลักษณะคณะฯ ขอใชบริการของ
หนวยงานอื่น ท้ังนี้ ในสวนท่ีเปนหนวยงานภายในคณะฯ สามารถขอจองยานพาหนะไดทางอินเทอรเน็ต 

3. ผูสอน/อาจารยพิเศษ 
ในรายวิชาท่ีคณะฯ ขาดแคลนอาจารยผูสอนก็จะมีการขอความอนุเคราะหอาจารยพิเศษจาก

สถาบัน/หนวยงานภายนอกคณะฯ มาเปนอาจารยพิเศษเปนการลวงหนา และกําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนการสอน (วศ.8.2-8) ของภาควิชาฯ และมีอาจารยของคณะฯ บางสวนท่ีตองไปชวยสอนใหกับ
หนวยงานอื่น ๆ ตางคณะฯ  อีกจํานวนหนึ่งดวยเชนเดียวกัน (วศ.8.2-9 และ วศ.8.2-10) 

นอกจากนี้ ภายในคณะฯ มีสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชอาจารยประจําในภาควิชาฯ อื่นท่ีมี
ความเช่ียวชาญในวิชาดังกลาว เชน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เปนตน  

4. ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/วิทยากร 
คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ โดยการจัดหาท่ีปรึกษามาชวยงานบริการวิชาการ

ของคณะฯ  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ/วิทยากรในสาขานั้น ๆ  โดยขอความรวมมือจากคณะฯ/
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   เชน  คณะวิทยาการจัดการ (ดานการบริหารบุคคล  บัญชี การเงิน 
การตลาด) คณะเศรษฐศาสตร (การตลาด การวิเคราะหธุรกิจ)  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (การผลิต
และการแปรรูป) เปนตน  หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การไฟฟาการ
ผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาภาคใต และ
สถาบันทางการเงินอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันบุคลากรสวนหนึ่งของคณะฯ ก็จะไปชวยบริการวิชาการแก
หนวยงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันอีกจํานวนหนึ่งดวย 

5. การจัดการเรียนการสอนรวมกัน 
คณะฯไดมีการจัดการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขต

หาดใหญ) ท่ีเขตการศึกษาภูเก็ต 
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เอกสารอางอิง:  

วศ. 8.2-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 087/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาท่ี
ดิน และสิ่งกอสราง 1 ป ประจําปงบประมาณ 2550 

วศ.8.2-2  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 086/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคา
ครุภัณฑ ปงบประมาณ 2550 

วศ.8.2-3   เกณฑการพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 
วศ.8.2-4  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 082/2549  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดเงินคาวัสดุ คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
วศ.8.2-5  คูมือปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง วิธีปฏบัิติในการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุ 
วศ.8.2-6  ตารางเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
วศ.8.2-7  ตารางการใชหองเรียน 
วศ.8.2-8  หนังสือเชิญเปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 1/2551 ตัวอยางขอมูลรายวิชาท่ีสอนโดยอาจารยพิเศษ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 
วศ.8.2-9 หนังสือเชิญอาจารยไปเปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 
วศ.8.2-10 ขอมูลอาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2550 
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องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี: 8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท/คน) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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3.34 200,000.00 245,756.43 232,722.95 191,185.59 1-64,999 65,000-
99,999 

100,000 
ข้ึนไป 

3 0 1 4.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การบริหารจัดการสินทรัพยถาวรในสวนของครุภัณฑ และอาคารสถานท่ีในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรได

มีการพยายามจัดหา เพื่อใหเพียงพอกับความตองการและการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักศึกษาในทุกระดับ และตามภาระงาน
ท่ีมีเพิ่มข้ึน เชน ภาระงานวิจัย และบริการวิชาการ เปนตน โดยในแตละปคณะฯ ไดรับการจัดสรรไมมากนัก ในขณะท่ี
ในสวนของท่ีดินเปนการจัดสรรโดยรวมจากมหาวิทยาลัยโดยการกระจายตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (วศ.
0.0-1)       

ผลการดําเนินงาน ในป 2550  คณะฯ มีสินทรัพยถาวรท้ังหมด 508,568,959.17 บาท สวนใหญเปนรายการท่ีดิน 
คิดเปนรอยละ 85.89 ของมูลคาสินทรัพยถาวรท้ังหมด  คิดเปนสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา = 
191,185.59 บาท/คน  ซึ่งลดลงกวาปการศึกษา 2549 เนื่องจากมูลคาสินทรัพยถาวรลดลง  โดยยังอยูในระดับเกณฑ
คุณภาพ แตตํ่ากวาตามแผน 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/8-7 

 

องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี: 8.4 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.33 20.00 27.54 16.58 -3.69 10% ข้ึน
ไป หรือ
นอยกวา -

10% 

5-9.99% 
หรือ -9.99 
ถึง -5% 

-4.99 ถึง 
4.99% 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คาใชจายท้ังหมดท่ีคณะฯ ใชในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คา

วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น รายจายเงินสะสม  และคาเสื่อมราคาตามปงบประมาณ  ในป พ.ศ. 2550 
คิดเปนจํานวน 180,130,977.45  บาท  (วศ.0.0-1) เม่ือเทียบตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีเทียบเทา เทากับ 67,716.38  
บาท/คน ซึ่งตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน คือ 70,312 บาท/คน ถือวาอยูในเกณฑท่ีดีมาก อยางไรก็ตาม คาใชจายท้ังหมดนี้เปน
คาใชจายท่ีรวมคาใชจายของคณะฯ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี 11 สาขา  บัณฑิตปริญญาโทและเอกดวย    

เอกสารอางอิง 
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/8-8 

 

องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี: 8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.33 5.00 8.21 13.52 7.62 1-4% 5-9% 10-15% 2 1 0 3.00 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะฯ มีการดําเนินการตามภารกิจหลัก เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด  ภายใตงบประมาณแผนดิน 
และงบประมาณเงินรายได  ซึ่งในการบริหารภายใตงบประมาณแผนดินโดยรวม  เม่ือเทียบกับภารกิจ/งานท่ีทําแลวยังไม
เพียงพอ (ไมมีเหลือจาย)  ในขณะท่ีรายไดสวนใหญของคณะฯ มาจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ทําให
เงินเหลือจายของคณะฯ มีไมมากนัก และในบางปก็อาจมีการติดลบบาง อยางไรก็ตามคณะฯ ยังมีเงินรายไดจาก
เงินกองทุนสะสมทําใหในปการศึกษา 2550 มีเงินเหลือจายสุทธิ จํานวน 20,617,554.57 บาท คิดเปนรอยละ 7.62 ตอ
งบดําเนินการ (วศ.0.0-1) 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/8-9 

 

องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี: 8.6 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา (บาท/คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

3.33 7,000.00 16,924.63 7,152.23 5,640.87 1-6,000 6,001-
8,999 

9,000 ข้ึน
ไป 

1 0 0 1.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีระบบการบริหารหองสมุดแบบรวมศูนยโดยมีรองคณบดีฝายวิชาการของคณะ

ตาง ๆ เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการหองสมุดของมหาวิทยาลัย  ลักษณะเชนนี้ จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
เปนไปตามความจําเปนของแตละคณะฯ / หนวยงานในแตละป 

สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุดประกอบดวยคาใชจายดานตํารา  วารสาร และ
ฐานขอมูล  ในระยะหลังคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายดานวารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สําหรับวารสารท่ีมี
การใหบริการ ไดมีการปรับเปลี่ยนใหหันมาใชบริการในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal) มากข้ึน 

ในดานของตํารา มหาวิทยาลัยฯ และ สกอ. ไดมีการบอกรับตําราอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนเชนกัน  แตก็ยังไมเปน
ท่ีนิยมมากนัก เนื่องจากไมสะดวกในการอาน หรือผูใชยังไมคุนชินกับการใชบริการในลักษณะนี้ 

สําหรับคาใชจายในดานคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดจัดสรรใหอยางเพียงพอท้ังเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (ท้ังระบบสาย และระบบไรสาย)  โดยใน
ปงบประมาณ 2550   คณะฯ และภาควิชาตางๆ ไดลงทุนในดานนี้  และคาใชจายในการจัดจางบุคลากรสําหรับการ
ใหบริการระบบคอมพิวเตอร  เม่ือรวมคาใชจายในรูปอื่น ๆ เชน คาเสื่อมราคา คาใชจายในการปรับปรุงระบบการ
ใหบริการ (หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ) แลวรวมเปน 15,005,178.43 บาท ตํ่ากวาป 2549 (15.7 ลานบาท)
เล็กนอย อยางไรก็ตาม ผลจากการท่ีมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน ทําใหเม่ือคิดเปนคาใชจายในดานหองสมุดและระบบ
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทากับ  5,640.87 บาท (วศ.0.0-1) ซึ่งตํ่ากวาปการศึกษา 2549 และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/8-10 

 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัยนั้นมีแผนเพียงบาง
กรณี 

1.2 ไมมีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอาจารยพิเศษ 
1.3 คณะฯ ไดรับงบประมาณแผนดินดานอาคารสถานท่ี และครุภัณฑนอยทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณภาพ 
1.4 งบประมาณท่ีคณะฯ ไดรับเพื่อการดําเนินการตางๆ มีจํานวนนอยลง เม่ือเทียบกับภาระงาน และภาระคาใชจาย

ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณดานครุภัณฑ ซึ่งคณะฯ ไดรับจัดสรรนอยมาก จึงเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาคณะฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธ 

2.  จุดแข็ง 
2.1 การบริหารงานและการดําเนินงานทุกอยางเนนการกระจายอํานาจ  และมีการจัดสรรเงินงบประมาณและเงิน

รายไดใหกับภาควิชา 
2.2 มีการพิจารณาความตองการใชทรัพยากรของคณะฯ และมีใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรมชวยท่ีทําใหตอบสนองการใชทรัพยากรรวมกันทางดาน
หองเรียน หองประชุมและยานพาหนะ 

2.3 มีแหลงเงินรายไดจากงานบริการวิชาการ 
2.4 มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน และมีการรายงานฐานะทางการเงินใหคณะกรรมการประจําคณะฯ/ผูบริหาร

ทราบเปนระยะ ๆ 
3.  โอกาส 

3.1 คาใชจายตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเริ่มลดลงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพใน
การจัดการดานการเงินเริ่มดีข้ึน  เปนโอกาสท่ีดีท่ีจะสามารถแขงขันกับสถาบันอื่นได 

4.  อุปสรรค 
4.1 ความพรอมและนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ในการใชทรัพยากรรวมกันมีความแตกตางกัน 
4.2 มหาวิทยาลัยตองทุมเทงบประมาณไปท่ีเขตการศึกษาใหม ๆ หรือคณะใหม ๆ ทําใหคณะฯ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณคาภัณฑนอย ทําใหงานวิจัยภายในคณะฯ ไมกาวไปรวดเร็วเทาท่ีควร เพราะเกิดการขาดแคลน
ครุภัณฑในการทําวิจัย 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1 แมวาจะมีระบบฐานขอมูลทางการเงิน และมีการรายงานฐานะทางการเงินใหคณะกรรมการประจําคณะฯ/

ผูบริหารทราบเปนระยะ ๆ แตระบบฐานขอมูลทางดานการเงินตองไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน ตอบสนองตอการ
ตัดสินใจและการวิเคราะหสถานะทาง การเงินของผูบริหารไดรวดเร็วข้ึนกวาเดิม 
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องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี: 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ระดับคุณภาพ : ระดับ 
1 =  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในการศึกษาท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2 =  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
3 =  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
4 =  มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
5 =  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 

6 =  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับบุคคล 
ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

7 =   มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค เปนลายลักษณอักษร (วศ.1.1-1) มีคูมือการประเมินคุณภาพ (วศ. 

9.1-1) โดยใช 11 องคประกอบ 104 ตัวบงช้ี  ซึ่งครอบคลุมทุกองคประกอบและตัวบงช้ีตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานมาตรฐานการศึกษา เปนระบบประกัน
คุณภาพ โดยมีกลไกดําเนินการ คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเปนประธาน (วศ.9.1-2) ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายคุณภาพ รวมท้ัง
การติดตามผลการดําเนินงานและเพื่อใหการดําเนินการตอบสนองนโยบายและเปาหมาย คณะฯไดจัดต้ังคณะกรรมการ
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ดําเนินการประกันคุณภาพมาทําหนาท่ีดังกลาวโดยมีรองคณบดีท่ีรับผิดชอบดานประกันคุณภาพ  คือ รองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนาเปนประธาน และมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานหรือผูท่ีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานมอบหมายเปน
กรรมการ (วศ.9.1-3) ในการดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ จะมีสํานักงานพัฒนาคุณภาพเปนหนวยงาน
รับผิดชอบและสนับสนุนการดําเนินการท้ังหมด 

คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ประกอบดวย 

§ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ ทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบาย ตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพ 

§ คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการประเมินผลการดําเนินงานในระดับ
คณะฯ/ภาควิชา/หนวยงาน โดยจะมีการประเมินจุดออน จุดแข็ง  โอกาส และอุปสรรค  การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อเลือกและจัดลําดับหัวขอการแกปญหาและปรับปรุง กอนจะนําไปกําหนดกลยุทธและ
แผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงและปองกันตอไป  โดยจะทําการประเมินภายหลังสิ้นสุดปการศึกษา
นั้นๆ  

§ การประเมินคุณภาพภายในคณะฯ โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง (วศ.9.1-4)  ท้ังนี้คณะฯ 
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ี
ประกอบดวยกรรมการท่ีมาจากภายนอกคณะฯ ท้ังหมดโดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ัง ประธาน
กรรมการและกรรมการ ท้ังนี้จะตองมีกรรมการอยางนอย  1 คน เปนกรรมการจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการประเมินแตละครั้งจะมีการประเมินครอบคลุมระดับภาควิชาและหนวยงาน  ผล
การประเมินจะมีการแจงขอมูลยอนกลับใหคณะฯเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
(วศ.9.1-5) 

§ มีการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ป โดย
ลาสุด สมศ. ไดมาทําการประเมินเม่ือปการศึกษา 2548 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (วศ.9.1-6) 

§ การพัฒนาคุณภาพ คณะฯ ไดนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปวิเคราะหความ
เสี่ยง เพื่อนํามาจัดทํากลยุทธและแผนพัฒนา และมอบหมายใหรองคณบดีท่ีรับผิดชอบในภารกิจนั้น
ไปดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของคณะฯ ดังนี้ 

1.   กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รับผิดชอบ และทําหนาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะฯ โดยใหถือวาการประกันคุณภาพของคณะฯ คือ การบริหารคณะฯ ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจ 

2.   การมีหนวยงานรองรับงานดานประกันและพัฒนาคุณภาพท่ีชัดเจน คือ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
3.   การวางระบบการบริหารขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 
4.   การปรับระบบประกันคุณภาพและกิจกรรมตางๆท่ีเ ช่ือมโยงและเกี่ยวของใหเปนระบบเดียวกัน 

ประกอบดวย การควบคุมภายใน ดัชนีช้ีวัดหลักตามแผนกลยุทธ การจัดการความรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน เชน กิจกรรม  5 ส และโครงการพัฒนางาน เปนตน 

คณะฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับ
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บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน ท้ังระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาในฐานของ WEB (WEB-based) ประกอบดวย ฐานขอมูล
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  ฐานขอมูลดานหลักสูตรและการเรียนการสอน และฐานขอมูลดานการบริการวิชาการ 
(วศ.5.2-1) และระบบฐานขอมูลท่ีอยูในฐานของ Microsoft Excel และรอการพัฒนาใหในฐานของ WEB ในอนาคต (วศ.
0.0-1) ประกอบดวย ฐานขอมูลสนับสนุนองคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ ในระบบประกันคุณภาพ ปญหาหลักในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเหลานี้ คือการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานใหครบถวนรองรับกับตัวบงช้ีและดัชนีผลปฏิงานหลัก
ตางๆ ท้ังในสวนของแผนกลยุทธ ระบบประกันคุณภาพ ระบบรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ (กพร.) รวมท้ังระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ยังไมมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะมีการมีสวนรวมของชุมชน 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-2554 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 

วศ. 5.2-1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php 
วศ. 9.1-1 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้ง

ท่ี 4), กรกฎาคม 2551 
วศ. 9.1-2 ขอบังคับมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร วาดวยการแตงต้ังคณาจารยประจําเปนกรรมการใน

คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2522 และคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 025/2549, 049/2549 
และ 082/2550  เรื่องแตงต้ังกรรมการประจําคณะ  

วศ. 9.1-3 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 192/2550  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

วศ. 9.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 1736/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2549 

วศ. 9.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2549 
วศ. 9.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย สมศ. 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf
https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php
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องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี: 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

5.00 3 -   - 4 ไมครบ 4 
ขอแรก 

4-5 ขอแรก อยางนอย 
6 ขอแรก 

2 1 0 3.67 

ระดับคุณภาพ  : ระดับ 
1 =  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2 =  มีระบบสงเสรมิใหนักศึกษานาํความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3 =  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4 =  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
5 =  นักศึกษาสรางเครอืขายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางกัน 
6 =  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรม่ีนักศึกษาดําเนินการ และในสวนท่ีนักศึกษามีสวน  
       รวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7 =  มีการนาํผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของ 
       กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีระบบและกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา โดยสอดแทรก

เนื้อหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ในการเรียนการสอนรายวิชา 200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาบังคับ
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา (วศ. 9.2-1) เปดสอนรายวิชา 225-348 การควบคุมคุณภาพ เปนรายวิชา
บังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมการผลิต และเปนรายวิชา
เลือกในวิชาชีพในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นๆ (วศ. 9.2-2)  

คณะฯ ยังไดอาศัยงานกิจการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตทุกสาขาวิชา เปนกลไกในการใหความรู ทักษะการประกันคุณภาพ และระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน
การคุณภาพไปใชโดยวงจรคุณภาพ PDCA-Par (วศ. 3.2-1 และ วศ. 3.2-2) นอกจากนี้คณะฯ ยังมีกลไกใหนักศึกษามีสวน
รวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยและ
ประเมินรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ (วศ. 2.2-7) 

อยางไรก็ตามคณะฯ ยังไมไดจัดหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบัน จึงทําใหผลการประเมินของคณะฯ ตามเกณฑตัวบงช้ีนี้เทากับ 2 คะแนน คือมีการดําเนินการ 4 ขอ
แรกเทานั้น 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/9-5 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 2.2-7 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
วศ. 3.2-1 แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2550-2554 
วศ. 3.2-2  โครงการสัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ป 2550 
วศ. 9.2-1 คําอธิบายรายวิชา 200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร 
วศ. 9.2-2 คําอธิบายรายวิชา 225-348 การควบคุมคุณภาพ 

https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/9-6 

 

องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี: 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก
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เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

5.00 5 5 5 5 ไมครบ 3 
ขอแรก 

3 ขอแรก อยางนอย 
4 ขอแรก 

3 1 1 5.00 

ระดับคุณภาพ : ระดับ 
1 =  มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา  
        และสถาบันอยางตอเนื่อง 
2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/กลุม 
       สาขาและสถาบัน 
3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ี 
       กําหนด 
4 =  มีการนาํผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5 =  มีนวัตกรรมดานกาประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปนแหลง 
       อางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชาและสถาบันอื่น ๆ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับกลุมสาขาวิชาเปนการดําเนินการโดย

ภาควิชาฯท่ีดูแลสาขาวิชานั้นๆ โดยใชองคประกอบและตัวบงช้ีท่ีมีการดําเนินการในระดับภาควิชาฯ มีการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในทุกป (วศ. 9.3-1) โดยคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในภาควิชา/หนวยงาน  มี
การประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาฯ 3 รูปแบบ คือ  

1.   การประเมินตนเองของภาควิชาฯ 
2.   การประเมินคุณภาพภายในในระดับคณะฯ  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัย

แตงต้ัง 
3.   การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน 
ผลการประเมินและติดตามภาควิชาฯใหมีการนําไปพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม 

ในการปรับปรุงและพัฒนานั้น สวนใหญจะเปนการปรับปรุงตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ มากกวาตามมาตรฐาน
คุณภาพ 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/9-7 

จากการดําเนินการประกันคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน พบวามีนวัตกรรมระบบและแบบอยางท่ีดีในการ
นําไปเปนแบบอยางของหนวยงานอื่นๆ ท้ังในลักษณะเชิงแนวปฏิบัติ และเชิงระบบ (วศ. 9.3-1) ประกอบดวย 

1.  การใหรางวัลผูสอนดีเดน 
2.  การประเมินการสอนของอาจารยโดยภาควิชา 
3.  การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.  Virtual Classroom 
ผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนท่ีกําหนด 

เอกสารอางอิง:  
วศ. 9.3-1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 ของภาควิชาและ

หนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/9-8 

 

องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี: 9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

5.00 2  - -  2 1-2 ขอแรก 3-4 ขอแรก ครบทุกขอ 1 1 0 2.33 

ระดับคุณภาพ : ระดับ 
1 =  มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงช้ี 
2 =  มีการขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน 
3 = มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือนและรายงานตอคณะกรรมการท่ี 
      เกี่ยวของ 
4 =  สามารถสรุปขอมูลแตละตัวบงช้ีท่ีถูกตองไดภายใน 1 เดือน หลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 
5 =  สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลาเม่ือสิ้นสุดรอบป 
       -   ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
       -  ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
       -  ระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร ใหความสําคัญกับขอมูลมาโดยตลอด  ท้ังสวนของขอมูลและระบบสารสนเทศ 

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในทุกดาน ในสวนของขอมูลพื้นฐานสนับสนุนการรายงานและประเมินตัวบงช้ีตางๆ ในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ไดกําหนดหนวยงานและผูรับผิดชอบขอมูลอยางเปนระบบ รองรับการจัดทํารายงาน
ประจําปประเมินคุณภาพ (วศ. 0.0-1) การรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (กพร.) การรายงาน
และประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) (วศ. 1.1-9) รวมท้ังสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการดําเนิงานดานตางๆ ระยะเวลาการบันทึกขอมูลจึงเปนไปตามพลวัตของขอมูลเหลานั้น โดยท่ัวไป
ฐานขอมูลท่ีอยูในระบบสารสนเทศ จะมีการบันทึกขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิทันทีท่ีมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอมูล
นั้นๆ เชน ขอมูลการเรียนการสอน ขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค ขอมูลดานการบริการวิชาการ ขอมูลการพัฒนา
บุคลากร ขอมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (วศ. 5.2-1) การรวบรวมขอมูลจึงข้ึนอยูกับความตองการของผูใชขอมูลนั้น 

คณะฯ มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพียงบางสวน เชน มีการรายงานขอมูล
รายจาย ท้ังจากงบประมาณและจากเงินรายไดตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน รายงานขอมูล
บุคลากรทุกเดือน รายงานขอมูลจํานวนและสถานะภาพของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยยังมิไดมีการรายงานขอมูล
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือน ตามท่ีระบุไวในเกณฑมาตรฐาน 
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ปญหาหลักของการรวบรวมและรายงานขอมูล เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีของระบบ
ประกันคุณภาพ คือ การปรับเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานและตัวบงช้ีอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนจาก
มาตรฐานเปนองคประกอบ เพิ่มจํานวนตัวบงช้ี ปรับกรอบเวลาการรายงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการแจงนับ ซึ่งเปนปญหา
อุปสรรคตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสนับสนุนคอนขางมาก นอกจากนี้ ยังมีปญหาความไมสอดคลอง
กันระหวางขอมูลท่ีรวบรวมในระดับคณะฯ ซึ่งตองลงรายละเอียดถึงระดับภาควิชา/หนวยงาน และขอมูลของสวนกลาง
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญเปนขอมูลในภาพรวมระดับคณะฯ ซึ่งเปนผลใหคณะฯ ไมสามารถสรุปขอมูลของแตละ
ตัวบงช้ีอยางถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูล และจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลว
เสร็จภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดรอบปการศึกษาได 
เอกสารอางอิง:  

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/
ปงบประมาณ 2550 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

วศ. 1.1-9 รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 คณะ
วิศวกรรมศาสตร  

วศ. 5.2-1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php
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องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี: 9.5 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - - - 0 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ไมมีการดําเนินการ 
เอกสารอางอิง:  



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 การดําเนินการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไมตอเนื่อง 
1.2 บุคลากรสวนหนึ่งยังเขาใจระบบประกันคุณภาพอยางแทจริงนอย ทําใหไมเห็นความสําคัญวาจะมีผลตอ

คุณภาพการทํางานอยางไร 
1.3 คณะมีการดําเนินการตามภารกิจหลายเรื่องท่ีมีความซ้ําซอน  ท่ีมีการดําเนินการคนละชวงเวลา  เชน การ

ประกันคุณภาพ  การควบคุมภายใน  การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เปนตน ทําใหตองใชเวลาและทรัพยากร
โดยใชเหตุ 

1.4 ยังไมไดมีการดําเนินการถึงกลุมสาขาวิชา 
2. จุดแข็ง 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีบุคลากรหลายคนท่ีมีความรูในระบบคุณภาพและเขาใจระบบประกันคุณภาพเปน
อยางดี 

2.2 คณะฯ มีบุคลากรรุนใหมๆ ท่ีมีความเขาใจถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3 มีระบบ/ แบบอยางท่ีดีท้ังในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ 

3. โอกาส 
3.1 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542) ทําใหการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการ

กําหนดใหมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการ
เรียนการสอน และใหความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

3.2 ตัวบงช้ีในระบบประกันคุณภาพท้ังในสวนท่ีเนนผลลัพธ (Output-based) และสวนท่ีเนนกระบวนการ 
(Process-based) ทําใหคณะฯ มีโอกาสทบทวนการดําเนินการในดานตางๆ ท่ียังมีความไมสมบูรณหรือ
ครบถวนในสวนใดสวนหนึ่ง และหาสมดุลของท้ังสวนนี ้

4. อุปสรรค 
4.1 การขยายตัวดานการศึกษา ทําใหมีสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศเพิ่มมากข้ึน สถาบันการศึกษา

โดยเฉพาะจากตางประเทศจะมีความพรอมคอนขางมาก   ท้ังทางดานกายภาพและระบบการจัดการ ทําให
สถาบันการศึกษาตองมีการปรับตัวใหทันและตอเนื่อง 

4.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องทุกปของระบบประกันคุณภาพ ทําใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของมีภาระเพิ่มข้ึน
มากเกินความจําเปน ท้ังในสวนของการรวบรวมขอมูลสนับสนุน รายงานและประเมินผลการดําเนินงาน เปน
อุปสรรคตอการบูรณาการระบบประกันคุณภาพใหเปนหนึ่งเดียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบคอนขางมาก 
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5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1 สรางความเขาใจและการใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ  โดยการประชุมและทําความเขาใจ
ในระดับภาควิชาและหนวยงาน และปรับปรุงระบบการสื่อสารและใหขอมูลโดยใช  web site 

5.2 สรางระบบการบริหารคณะฯใหมีเปาหมาย ระบบและกลไกครอบคลุมการดําเนินงาน และระบบของคณะ
ท้ังหมด เปนระบบเดียวกัน  โดยมีการเช่ือมโยงปจจัยปอนเขา (input)   กระบวนการ (process) และ ผลลัพธ/
เปาหมาย (output)  เพื่อใหการเช่ือมโยงนีน้ําไปสูการแกไข/ปรับปรุงคุณภาพท้ังระบบ 

5.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลการดําเนินงานของคณะฯ ใหครบถวนและสมบูรณ 
5.4 ปรับปรุงระบบการประเมินตนเองและการรายงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 
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องคประกอบที่ 10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
ช่ือตัวบงช้ี: 10.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาให

เฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนา 14 จังหวัดภาคใตท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา (รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 30.00 47.14 31.91 27.78 30-34% 35-39% 40% ข้ึน
ไป 

0 0 0 0 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตใน 3 ลักษณะ คือ 1. การรับนักศึกษา

ดวยวิธีการรับตรง (วศ.10.1-1) จากนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใต ประมาณรอยละ 50 ของจํานวนท่ีรับมา 
(ไมรวมท่ีเปนโควตาพิเศษ) 2. การรับนักศึกษาปกติท่ีรับนักศึกษาท่ัวไป และ 3. การรับนักศึกษาโครงการพิเศษท่ีให
โอกาสนักเรียนกลุมนี้ดวย ทําใหในปจจุบัน คณะฯ มีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเปนผูมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตโดย
กําเนิดประมาณรอยละ 94 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษ (วศ.10.1-2)  เพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใต ท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คือ การรับนักศึกษาดวยวิธีรับตรง 
จํานวน 206 คน โครงการคัดเลือกเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพื้นท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 5 คน 
โครงการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตภูเก็ต 14 คน จากจํานวนรับท้ังหมด 810 คน คิดเปนรอยละ 27.78 ลดลง
จากปการศึกษา 2549 พอสมควร เนื่องจากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ และสถานการณความไมปลอดภัยท่ียังไมดีข้ึน
มากนัก 

อยางไรก็ตาม แมวาจํานวนนักศึกษาในช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษฯ ลดลง แตสัดสวนของนักศึกษาป 1 ท่ี
มีภูมิลําเนาในภาคใตโดยกําเนิดยังสูงถึงรอยละ 94 

เอกสารอางอิง :  
วศ. 10.1-1 โครงการรับนักศึกษาดวยวิธีการรับตรง ปการศึกษา 2550 
วศ. 10.1-2 ประกาศการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปการศึกษา 2550 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 
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องคประกอบที่ 10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
ช่ือตัวบงช้ี: 10.2 จํานวนโครงการท่ีคณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต (โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 50 116 82 85 1 โครงการ 2-3 
โครงการ 

4 โครงการ
ข้ึนไป 

3 1 1 5.00 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดรวมมือกับหนวยงาน/สังคม และชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต ในลักษณะของการ

ใหบริการวิชาการ  เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคมในลักษณะการฝกอบรม การใหคําปรึกษา  แนะนําแกธุรกิจ
อุตสาหกรรม ชุมชนและบุคลากรในภาคใต การศึกษาวิเคราะหเพื่อเสริมสรางและพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร เชน ดานวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดลอม เคมี เหมืองแรและวัสดุ และพลังงาน เปนตน ใน
ขณะเดียวกันทางคณะฯ ก็ยังจัดโครงการพัฒนาสังคมผานทางกิจกรรมและโครงงานนักศึกษาดวย ทําใหเกิดความรวมมือ
และใกลชิดกันมากยิ่งข้ึนของนักศึกษาและชุมชนโดยรอบ 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 มีจํานวนโครงการท่ีคณะฯ มีสวนในการพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 
จํานวน 85 โครงการ (วศ.0.0-1) เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 เล็กนอย และผลการดําเนินงานก็สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
และสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวมาก 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/10-3 

 
องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 ระบบและกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนยังไมชัดเจนทาท่ีควร 
2.  จุดแข็ง 

2.1 คณะฯ มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับภาคประชาชนคอนขางมาก 
2.2 คณะฯ มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญและเปนท่ียอมรับอาศัยอยูในชุมชน 14 จังหวัดภาคใต สามารถเห็นปญหาและเขา

ใจความตองการของสังคมไดชัดเจนตรงประเด็น 
3.  โอกาส 

3.1 ชุมชนและสังคมโดยรอบใหการยอมรับและเช่ือม่ันในศักยภาพและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
3.2 ผูบริหารมีความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีกับผูนําชุมชนและสังคมโดยรอบ 
3.3 ยังมีปญหาท้ังในระดับพื้นฐานและระดับซับซอนซึ่งตองใชผูเช่ียวชาญและกําลังบุคลากรและนักศึกษาอีกมาก

ท่ีตองการการเขาไปแกไขอยางเปนระบบ 
4.  อุปสรรค 

 - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1 ทบทวนและกําหนดระบบและกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนใหชัดเจนมากข้ึน 
5.2 กําหนดบทบาทความรวมมือและการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเขาไปทํางานในชุมชุนอยางเปนรูปธรรม 

 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-1 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.1 รอยละของรายวชิาท่ีสอนเปนภาษาองักฤษหรือภาษาตางประเทศอืน่ ๆ  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 2.73 3.31 2.25 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดเปดสอนรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 12 รายวิชา จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด 

533 รายวิชา คิดเปนรอยละ 2.25 (วศ.0.0-1) 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-2 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.2 จํานวนหลักสูตร Bilingual  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - - - ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ไมมีการดําเนินการ 

เอกสารอางอิง:  



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-3 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.3 จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - 6 3 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
โดยมีรายวิชาท่ีเปดสอนเปนภาษาอังกฤษในหลักสูตรเหลานี้ 12 รายวิชา ท้ังจากการใชอาจารยชาวตางประเทศเปน
ผูสอนในระดับปริญญาตรี และการมีนักศึกษาชาวตางประเทศในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะฯ อยูในระหวาง
การดําเนินการเปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ท่ีวางแผนวาจะสามารถรับ
นักศึกษาเขาศึกษาไดในปการศึกษา 2552 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-4 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.4 จํานวน Joint-degree Programs (หลักสูตร) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - 1 1 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มี Joint-degree Program ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเคมี กับ University of 

Regina (วศ.0.0-1) จํานวน 1 โครงการซึ่งเทากับปการศึกษา 2549 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-5 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.5 จํานวนชาวตางประเทศท่ีมาเยือนหรือปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย (คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 78 89 80 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มีชาวตางประเทศมาเยือนคณะฯ จํานวน 80 คน (วศ.0.0-1) ลดลงจากปการศึกษา 2549 คิด

เปนรอยละ 10.11 สวนใหญมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเซอรเบีย มาเลเซีย ไตหวัน ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อฝกงาน ปรึกษาหารือความรวมมือ ศึกษาตอ และดูงาน 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-6 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.6 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีมาฝกงานทําวิจัย และศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ 

(คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 24 26 32 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาชาวตางประเทศมาศึกษาตอ ฝกงาน ดูงานท่ีคณะฯ จํานวน 32 คน (วศ. 0.0-1) 

เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 จํานวน 6 คน โดยเปนนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รอยละ 59.38  และรอยละ 31.25 
เปนนักศึกษาจากสาธารณรัฐเซอรเบีย 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/

ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-7 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.7 จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ (คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - 4 4 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มี Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศจํานวน 4 คน (วศ.0.0-1) ซึ่งเทากับจํานวนในป

การศึกษา 2549   ซึ่งเปน Co-advisors จากประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 3 คน ออสเตรเลีย จํานวน 1 คน 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550

/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-8 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.8 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไปตางประเทศ (คน-ครั้ง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 51 68 206 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มีบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ไปตางประเทศจํานวน 206 คน (วศ.0.0-1) แบงเปน

บุคลากร128 คน นักศึกษา 78 คน ในสวนของบุคลากรจะเปนการไปทัศนศึกษาดูงาน และประชุมเสนอผลงาน  สําหรับ
นักศึกษาจะเปนการไปทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร และการฝกงานตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญเปนการไปฝกงานท่ีประเทศสาธารณรัฐเซอรเบีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และคานาดา  

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-9 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.9 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเปนAdvisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ (คน-

ครั้ง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - - - ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ยังไมมีบุคลากรของคณะฯ ท่ีเปน Advisors และ Co-advisor กับสถาบันใน

ตางประเทศ 

เอกสารอางอิง :  - 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-10 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.10 จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint Research)  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - 5 8 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดจัดทําประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อ

สงเสริมใหมีทําการวิจัยรวมกับชาวตางประเทศมากข้ึน (วศ.4.1-13)   โดยในปการศึกษา 2550 มีโครงการวิจัยท่ีทํา
รวมกับชาวตางประเทศ จํานวน 8 โครงการ (วศ.0.0-1) ซึ่งสูงกวาในปการศึกษา 2549 อยู 3 โครงการ   โดยไดมีการทํา
รวมกับประเทศฝรั่งเศส 4 โครงการ  ประเทศญ่ีปุน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ประเทศละ 1 โครงการ 

เอกสารอางอิง :   
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
วศ.4.1-13 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท

ความรวมมือกับตางประเทศ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-11 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับตางประเทศ (โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

10.00 5 11 12 17 1-2 3-4 5 ข้ึนไป 3 1 1 5.00 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับตางประเทศ จํานวน 17 โครงการ (วศ.0.0-1) 
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549 จํานวน 5 โครงการ โดยลักษณะความรวมมือจะเปนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา 
จัดการหลักสูตรรวม และความรวมมือทางวิชาการ ดังนี้ 

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 จาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. ความรวมมือทางวิชาการกับ National Chi Nan University จากประเทศไตหวัน 
6. ความรวมมือทางวิชาการกับ National Dong Hwa University จากประเทศไตหวัน 
7. ความรวมมือทางวิชาการกับ China Nan University of  Pharmacy and  Science จากประทศไตหวัน 
8. ความรวมมือทางดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการจัดประชุมวิชาการ กับ University of 

Novi Sad จากประเทศสาธารณรัฐเซอรเบีย 
9. ความรวมมือทางดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Murcia จากประเทศสเปน 
10. ความรวมมือดานการจัดหลักสูตรรวม University of Regina จากประเทศแคนาดา 
11. ความรวมมือดานการจัดหลักสูตรรวม Florida International University จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
12. ความรวมมือทางวิชาการกับ Kanazawa University จากประเทศญ่ีปุน 
13. ความรวมมือทางวิชาการกับ Keio University จากประเทศญ่ีปุน 
14. ความรวมมือทางวิชาการกับ Tohoku University จากประเทศญ่ีปุน 
15. ความรวมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis จากประเทศมาเลเซีย 



 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-12 

16. ความรวมมือทางวิชาการกับ University of  Zenica จากประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวินา 
17. ทัศนศึกษาดูงานท่ี Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-13 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.12 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร (ดาน

ภาษาตางประเทศ) (โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - 3 โครงการ 
ผูเขารวม 
222 คน 

6 โครงการ 
ผูเขารวม 

91 คน 

8 โครงการ 
ผูเขารวม 
504 คน 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา จํานวน 8 โครงการ (วศ.

0.0-1) มีนักศึกษาเขารวมท้ังหมด 504 คน สวนใหญเปนโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและการสัมภาษณงาน 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html


 “ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/11-14 

 

องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.13 จํานวน Joint Publication (เรื่อง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - - 3 ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มี Joint Publication  3 เรื่องในขณะท่ีปการศึกษา 2549 ไมมีเลย  โดยท้ัง 3 เรื่องเปน

งานวิจัยทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เอกสารอางอิง  
วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ปการศึกษา 

2550/ปงบประมาณ 2550  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
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องคประกอบที่ 11. วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี: 11.14 จํานวนนักศึกษาท่ีไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ (คน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คาน
้ําห
นัก

 

แผ
น 2

550
 

2548 2549 2550 1 2 3 

เทีย
บเก

ณฑ
 

เทีย
บแ

ผน
 

เทีย
บพ

ัฒน
ากา

ร 

รวม
คะ
แน

น 

- - - - - ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

ยังไม
กําหนด 

- - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไมมีนักศึกษาท่ีไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 

เอกสารอางอิง:  
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องคประกอบที่ 11 วิเทศสัมพันธ* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

1.1 ความรวมมือในลักษณะท่ีเปน advisor และ co-advisor ใหกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และการมีนักศึกษาไป
ทําวิทยานิพนธในตางประเทศยังมีนอย 

1.2 - ตองใชงบประมาณคอนขางสูง   
2. จุดแข็ง 

2.1 คณะฯ มีฐานดานวิเทศสัมพันธท่ีเข็มแข็งเพราะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับมหาวิทยาลัยหลายแหงอยูแลว 
รวมท้ังมีอาจารยรุนใหมท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศมีศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดความรวมมือกับตางประเทศ
ได 

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีประสบการณเปนอยางดี 
3. โอกาส 

3.1 สถาบันการศึกษาในอเมริกา ยุโรป และจีนมีความสนใจท่ีจะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชียรวมท้ัง 
3.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธท่ีชัดเจน 
3.3 Universiti Malaysia Perlis ซึ่งต้ังอยูใกลกับชายแดนไทย-มาเลเซีย มีความมุงม่ันท่ีจะมีความรวมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4. อุปสรรค 

4.1 ขอจํากัดดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา และคณาจารย 
4.2 แหลงทุนภายนอกท่ีสนับสนุนความรวมมือยังมีนอย 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1 ขยายจํานวนนักศึกษาฝกงานในตางประเทศ 
5.2 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศและดําเนินการใหเกิดผล เพื่อสงเสริมใหอาจารยของคณะ

ไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษารวมของมหาวิทยาลัยตางประเทศ และสงเสริมใหนักศึกษาไดไปทํา
วิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนการเปดสอนรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 ส่ิงที่ตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ  
 1 โรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซล  ควรปรับระบบ

บริหารความปลอดภัยใหมีความชัดเจน มากข้ึน  เชน  
การจัดวางสารไวไฟจําพวกแอลกอฮอรท่ีเหมาะสม  

-  คณะฯ  ได มีบันทึกท่ี  มอ  202.3/652 ลงวัน ท่ี  7 
พฤษภาคม 2551 แจงใหสถานวิจัย ฯ ซึ่งรับผิดชอบ
สารไวไฟ(แอลกอฮอล) ดังกลาว ใหดําเนินการแกไข
ดวย และไดรับแจงจากสถานวิจัยฯ วาไดดําเนินการ
จัดจัดเก็บแยกไวใหหางจากจุดท่ีมีประกายไฟ และ
ไดทําการติดปายบงช้ีและปายเตือน 

 2 ยกระดับการดําเนินการเช่ือมโยงองคความรูระหวางการ
เรียนการสอน การวิจัยกับการบริการวิชาการ ใหเปน
ระบบชัดเจนท่ีแสดงถึงการบูรณาการองคความรู 

-  คณะฯ ไดยกระดับการดําเนินงานจากปท่ีแลวโดย
การจัดทําแผนงานวางระบบการบูรณาการงาน
บริการวิชาการ การวิจัย และ การเรียนการสอน โดย
มีข้ันตอนตามกระบวนการการจัดการความรู (KM)  
ซึ่งคณะฯไดเลือกดําเนินการในอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันเปนโครงการนํารอง เพื่อใหเห็นการบูรณาการ
ท่ีมีความชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนั้นคณะฯมีการสราง
ระบบการจูงใจและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ
ท้ัง 3 ดานดวยกัน  

 3 แผนกลยุทธป 2550 – 2554 ท่ีจัดทําข้ึนแลว  ควรเรง
ถายทอดไปยังหนวยงานและบุคลากรท่ัวท้ังองคกร  
เพื่อใหรับรูและวางแผนงานเพื่อบรรลุแผนรวมกัน   

-  คณะฯ ไดดําเนินการเผยแพรวิสัยทัศน  พันธกิจ 
เปาประสงค  และกลยุทธ  ไปยังหนวยงานและ
บุคลากรท่ัว ท้ังองคกร  โดยใชสื่อต างๆ  โดยได
กําหนดใหใชวิสัยทัศนเปนขอความทายกระดาษ 
(Footer) ในเอกสารหรือหนังสือตางๆ ของคณะและ
หนวยงานตาง เผยแพรวิสัยทัศนและพันธกิจ ในแผน
ปายทางเขาอาคารบริหารท้ัง 2 ช้ัน และแผนปายหนา
อาคารเ รียนและปฏิ บั ติการรวม  ( ตึก หุนยนต ) 
แจกจายแผนกลยุทธไปยังหนวยงานตางๆ รวมท้ัง
ติดต้ังไวบน Website ของคณะฯ นอกจากนี้ คณบดี 
ยังใชโอกาสของกิจกรรมการจิบน้ําชารวมกับ
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

คณาจารย (จัดทุก 2 เดือน) และการจิบน้ําชารวมกับ
บุคลากรสนับสนุน (จัดทุก 4 เดือน) ในการช้ีแจงทํา
ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนกลยุทธ และ
แผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งเปนแผนระยะ
สั้นและใชเปนกลไกในการติดตาม ประเมินและ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารคณะฯ 

ส่ิงที่ควรพัฒนา   
 1. ภารกิจและโครงการดานตางๆท่ีไดดําเนินไปแลว  ควรมี

การประเมินผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบท่ีชัดเจน  ท่ี
สะทอนการบรรลุพันธกิจท่ีวางไว   และสามารถนํา
ขอมูลมาใชพัฒนาอยางตอเนื่อง 

-  คณะฯ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบท่ี
ชัดเจนในหลายภารกิจและโครงการดานตางๆ ท่ีได
ดําเนินการไปแลวหลายกิจกรรมและโครงการ เชน 
โครงการพัฒนานักศึกษา โครงการบริการวิชาการ 
โครงการวิจัยท่ีใชงบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของ
คณะฯ การจัดประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมวิชาการ
อื่นๆ โดยนําผลการประเมินท่ีไดมาใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง/แกไขการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ใน
ครั้งตอไป 

 2. เปาประสงคของคณะเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึก
สาธารณะ    ซึ่ งปจจุบันภาวะโลกรอนเปนปญหา
สาธารณะ   เปนโอกาสท่ีคณะจะไดดําเนินการใหเกิด
ความชัดเจนเปนรูปธรรม  ในการเปนผูนําดานนี้  ท้ัง
ดานหลักสูตร  การบูรณาการงานดานตางๆและสราง
สภาพแวดลอม  

-  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ ในเรื่องโลกรอนใหแก อาจารย บุคลากร 
และ นักศึกษา ทุกระดับดังนี้ 

1. การจัดประกวดบอรดของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ในหัวขอท่ีเกี่ยวของภาวะโลกรอน  โดยมี
นักศึกษาทุกภาควิชารวมกิจกรรม 

2. จัดบรรยายพิเศษ เรือง เทคโนโลยีพลังงานและ
สภาวะโลกรอน  เพื่ อ ใหคว ามรูแก  อาจารย 
บุคลากร และ กรรมการวิชาการ ประจําคณะฯ  

3. กําหนดให หัวขอเรื่องโลกรอน เปนหัวขอสําหรับ
การบรรยายโดย keynote speaker ในการประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้ ง ท่ี  6  ซึ่ ง มี
ผูเขารวมประชุมท่ีหลากหลาย รวมท้ัง อาจารย 
นักวิจัย บุคลากร และ นักศึกษาปริญญาตรี และ 
นักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 3. ควรพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเปนศูนยวิจัย  บริการและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีและ software ท่ีใชในการบริหารจัดการ ให
สามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย 

-  หนวยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีมีหนาท่ี
พัฒนาศักยภาพความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ฝาย
คอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร และฝายบริการ
วิชาการ 

 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีหนาท่ีผลิตบัณฑิต
ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรฐาน ทํางาน
วิ จั ยและบริการวิ ชาก ารทางด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ภาควิชามีสถานวิจัยเฉพาะทางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเปนศูนยวิจัยท่ีแสดงถึง
ความเปนเลิศในสาขานี้ของภาควิชา  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

 
ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรเปนหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน  การวิ จั ย  และงานบริหารของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  ภาระกิจหลักอยางหนึ่งของฝาย
คอมพิวเตอรคือการพัฒนาระบบซอฟตแวร เพื่อ
สนับสนุนงานบริหารและการดําเนินการของคณะฯ  
ฝายฯ ไดพัฒนาระบบซอฟตแวรไวมากมาย ไมวาจะ
เปนระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบลงเวลา ระบบ
การเงิน ระบบการจัดซื้อวัสดุ ระบบฐานขอมูล KPI 
หรือระบบตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา  ท้ังนี้
ฝายฯ เนนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชงานภายใน
เปนหลัก ไมไดเนนการพัฒนาเพื่อเชิงพาณิชย  ซึ่ง
ปจจุบันฝายฯ มีภาระตองระบบอีกเปนจํานวนมาก  
อยางไรก็ตาม ฝายฯ ไดใหการสนับสนุนระบบท่ี
ใหแกหนวยงานอื่น เพื่อนําไปใชประโยชนโดยไม
คิดคาใชจาย 

 
ในสวนของฝายบริการวิชาการ แมวาจะไมมีสวนใน
การผลิตบุคลากรหรือผลงานดานสารสนเทศ
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โดยตรง แตฝายบริการวิชาการมีหนาท่ีผลักดันใหมี
ก า ร นํ า ค ว า ม รู ท า ง ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตรสูชุมชน โดยฝายบริการวิชาการ
จะตองพัฒนาเชิงรุก เชนสงเสริมใหมีศูนยบมเพาะ
ธุรกิจทางดานสารสนเทศดังเชนท่ีเคยมีในอดีต และ
เผยแพรผลงานทางดานระบบสารสนเทศของคณะฯ 
เพื่อใหทราบโดยท่ัวกัน ซึ่งอาจมีผูสนใจนําระบบท่ี
คณะฯ มีอยูไปใช และจะเปนจุดเริ่มตนใหมีการ
นําไปใชในเชิงพาณิชย 

จุดที่ควรพัฒนา    
1. อัตราการจบของนักศึกษาตามแผนในหลักสูตร  แนวทางการพัฒนา 

-  รับนักศึกษาดวยวิ ธีกา ร ท่ีหลากหลาย รวมถึ ง
โครงการพิ เศษ   เชน โครงการ ทุนมงคลสุข  
โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร  โครงการโควตา
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 

-  มีการดูแลนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนออน 
เปนพิเศษ โดยถือเปนกลุมเสี่ยงใหมีการสอนเสริม
โดยนักศึกษารุนพี่ ในรายวิชาตาง ๆ 

-  ใหการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด รวมกับผูปกครอง
โดยการแจงผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา และเตือนเม่ือมีผลการเรียนท่ีตํ่า 

ผลการพัฒนา 
-  นักศึกษาในกลุมโครงการพิเศษตาง ๆ มีผลการเรียน

เฉลี่ยสูงกวา ท่ีรับจากการสอบตรง 
-  สัดสวนนักศึกษา ท่ีตกออก/ลาออก ช้ันปท่ี 1 และ 2 

ลดลง 
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และความสามารถในการ

บริหารจัดการของบัณฑิต 
 แนวทางการพัฒนา และผลการพัฒนา 
-  คณะฯ สรางแรงกระตุนโดยไดจัดนํานักศึกษาท่ี

สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปทัศนศึกษา
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร ระหวางวันท่ี 24-27 
พ.ค. 2551 มีนักศึกษาเขารวม 60 คน และบุคลากร 
10 คน 
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-  ไดมีการรวมกลุมกันของนักศึกษาท่ีสนใจจัดด้ัง
ชุมนุมภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ  ซึ่งขณะนี้
กําลังอยูระหวางการนําขอบังคับของชุมนุม เพื่อ
ความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ 

-  ไดจัดกิจกรรมใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางชาติ 
เชน เซอร เ บีย  และจีน  เข ามา มีสวนรวม  สราง
ความสัมพันธท่ีดีตอกันโดยแขงขันกีฬาฟุตบอล ฯลฯ 
และจัดโปรแกรม English Talk ระหวางกลุม
นักศึกษาของชุมนุมภาษาอังกฤษฯ และผูท่ีสนใจ
ท่ัวไป 

-  จัดสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนคณะนํา
รองของมหาวิทยาลัย โดยผูเรียนตองลงพื้นท่ีชุมชน 
และนํ าปญหา ท่ีสนใจมาพัฒนา เปนข อ เสนอ
โครงการ และบริหารงาน ประสานงานตางๆ เพื่อจัด
กิจกรรมแกปญหาจริงเหลานั้นรวมกับชุมชน 

3. ควรเพิ่มการเผยแพรโดยการตีพิมพในวารสารนานาชาติ
ใหมากข้ึน 

-  คณะฯ วิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการสนับสนุน 
คณาจารย บุคลากร ใหมีผลงานเชิงลึกท่ีจะสามารถ
ตีพิมพในวารสารนานาชาติ โดยการสนับสนุนทุน
วิจัย สนับสนุนการจัดต้ัง ทีมวิจัย หนวยวิจัย และ 
สถานวิจัย รวมท้ังไดกําหนดทิศทางการวิจัยของ
คณะฯ ท่ีชัดเจน เพื่อใหอาจารย มี ทิศทางการวิจัย
และมุงวิจัยในทิศทางดังกลาวในเ ชิงลึกเพื่อให
สามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติได และ 
คณะฯ  มีแผนท่ีจะพัฒนาเรื่องการเขียนผลงาน
วิชาการใหกับคณาจารย  และ  นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดย เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ
เพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี 
28 สิงหาคม 2551 นี้ 

4. ควรกําหนดทิศทางการวิจัยแบบกลยุทธ  คือมองท้ัง
โอกาส  ภาวะคุกคาม-คูแขงในระดับประเทศ  และ
ภูมิภาค  

คณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนดทิศทางการวิจัยของ
คณะฯ ใน 6 ทิศทางประกอบดวย 
1. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมวัสดุ 
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3. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
4. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมชีวการแพทย และ

การฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ผูพิการ และคนชรา 
5. ทิศทางความเปนเลิศดานเทคโนโลยีเครือขายและ

คอมพิวเตอร 
6. ทิศทางความเปนเลิศดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล

การเกษตร   
การกําหนดทิศทางไดผานกลไกการระดมสมองและการ
วิเคราะหโอกาส ภาวะคุกคาม-คูแขงในระดับประเทศ 
และภูมิภาคแลว 

5. ควรเรงพัฒนาสายสนับสนนุใหเปนผูรวมวิจยั หรือเปนผู
ดําเนินงานหลัก 

-  คณะฯ เรงพัฒนาโดยสงเสริมสนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุนใหทําวิจัยสถาบันโดยคณะฯ เชิญวิทยากร
มาบรรยาย ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ทําวิจัยสถาบัน  (ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร ) สง
เจาหนาท่ีบุคคล (2 คน) และผูท่ีกําลังทําผลงานดาน
วิจัยสถาบัน  (2 คน) ไปประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวของกับการทําวิจัยสถาบัน (ท่ีเชียงใหมท่ีจัดโดย
ท่ีประชุมสภาขาราชการแหงประเทศไทย)  และผู
ดํารงตําแหนงระดับ 6 (จํานวน 6 คน) ไปประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัยสถาบัน (ท่ีอําเภอ
เมืองกระบ่ี )  โดยคณะฯ  ไดใหผู ท่ีไปประชุมท่ี
เชียงใหมไดมาบรรยายใหบุคลากรสายสนับสนุนใน
คณะฯ ไดรับทราบและซักถามแลว สําหรับผูท่ีไป
ประชุมท่ีกระบ่ีกําลังวางกําหนดการท่ีจะบรรยายให
บุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ ไดรับทราบ 

6. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางระบบ KM 
ให เปนวัฒนธรรมขององคกรอย างตอ เนื่อง  และ
ครอบคลุมทุกสายงาน/หนวยงาน 

-  คณะฯมีแนวทางการดําเนินการดานการจัดการ
ความรู เปาหมาย และแผนการจัดการความรูท่ีชัดเจน 
เพื่อเปนการสรางให KM เปนวัฒนธรรมขององคกร 
และครอบคลุมทุกสายงาน/หนวยงาน ซึ่งกิจกรรมท่ี
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีท้ังในลักษณะ 
Face to Face ไดแก กิจกรรม Q talk กิจกรรมเสวนา
จิบน้ําชา นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนในลักษณะ 
Computer to Computer เชน การเขียน Blog เปนตน 
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นอกจากนั้นยังมีการรวมรวมองคความรูไวเปนคลัง
ความรูของคณะฯ โดยมี website ในการเก็บองค
ความรูอยางเปนระบบ  ไดแก  คลังขอสอบ  คลัง
ความรูวิชาการ  คลังความรูทางวิศวกรรม คลัง
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คลังฝากไวในความทรงจํา
จากผูเกษียณอายุ  และอื่นๆ 

7. คณะควรกําหนดชุมชนสําคัญของคณะ  เพื่อใหสามารถ
คนหาความตองการ  การสรางเครือขายหรือการมีสวน
รวมของชุมชนในกิจกรรมตางๆ 

  แนวทางการพัฒนา และผลการพัฒนา 
-  คณะฯไดหารือรวมกันและกําหนดชุมชนสําคัญท่ี

คณะจะเขาไปมีสวนพัฒนาและสรางเครือขาย คือ
เนนชุมชนเทศบาลเ มืองคอหงส  เทศบาลนคร
หาดใหญ และเทศบาลเมืองสงขลา ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยดวย โดยใน
สวนของเทศบาลเมืองคอหงส ไดมีการพบปะกัน
ระหวางทีมบริหารของท้ังสองฝาย  ไดกําหนด
แนวทางความรวมมือกันในเ บ้ืองตน  เชนการ
ปรับปรุงระบบการจราจร ระบบระบายน้ํา การจัด
กลุมกิจกรรมนักศึกษาลงสูชุมชน เปนตน สําหรับใน
สวนของเทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลเมือง
สงขลายังคงรวมมือและทํางานตอเนื่องเพื่อแกปญหา
ตางๆรวมกัน เชน โครงการลดการกัดเซาะชายหาด
ทะเลเกาเสง โครงการแกปญหาระบบการจราจรและ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน และปญหาสภาพแวดลอม
ทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรม ฯลฯ 

8. ควรสงเสริมใหมี short course training ในระดับภูมิภาค 
หรอืใหมี exchanged professors ท่ีมาทําวิจัยมากข้ึน  

-  สงเสริมใหมี exchanged professor  โดยสนับสนุน
และผลักดันใหเกิดโครงการ Graduate joint Program 
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ซึ่งขณะนี้ไดกําลัง
ดําเนินการกับมหาวิทยาลัย 3 แหงได แก Universiti 
Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย  University of  
Regina ประเทศแคนาดา และ Chia Nan University 
of  Pharmacy and Science ประเทศใตหวัน 
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ขอเสนอแนะ  
1. เสริมการเรียนรูเรื่องพฤติกรรมองคการ  การทํางานเปน

ทีม  การนําเสนอตนเองในการสมัครงาน 
2. สรางทัศนคติท่ีถูกตองในการทํางาน  มีความสูงานมาก

ข้ึน 
3. สรางความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานลักษณะตาง ๆ 

ใหกับนักศึกษา  และมีการดําเนินการใหนักศึกษาไดรูถึง
ความถนัดของตนเองกอนจบการศึกษา 

4. มีการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา 

แนวทางการพัฒนา และผลการพัฒนา 
-  ไดนําแจงขอเสนอแนะนี้ในท่ีประชุมสนทนาจิบน้ํา

ชาของคณาจารย เพื่อใหสอดแทรกแกนักศึกษาใน
การสอนในช้ันเรียน โดยเฉพาะรายวิชาดานบริหาร
จัดการท่ีเปดสอนอยูแลว 

-  ไดสอดแทรกและจัดกิจกรรมเสริมในงานปจฉิม
นิเทศ โดยเชิญตัวแทนศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ
และนายจางมาถายทอดทัศนคติการทํางาน  การ
เตรียมความพรอม และใหเขาใจการทํางานลักษณะ
ตางๆ ตามความเปนจริง 

-  ไดเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัว
สมัครงาน การแตงกาย และเทคนิคสัมภาษณงาน  

5. ลักษณะโครงงานควรเนนโครงงานท่ีได product จริง แนวทางการพัฒนา 
-  ประชาสัมพันธโครงการ IRPUS ซึ่งมีทุนสนับสนุน

การทําโครงงานท่ีรวมมือกับอุตสาหกรรม 
-  อาจารยประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อทํา

โคร งง านนัก ศึ กษ า เ พื่ อ แ กป ญหาขอ งสถ าน
ประกอบการ  

ผลการพัฒนา 
-  โครงงานนักศึกษาบางโครงงาน ไดรับทุน IRPUS 
-  นักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนทุนการทําโครงงานเพื่อ

แกปญหาใหกับสถานประกอบการ เชน บริษัท
สยามบรรจุภัณฑสงขลา  บริษัทฮิตาชิโกลบอล
สตอเรจเทคโนโลย ี

6. ควรขยายหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตรไปสูวิทยา
เขตอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกับวิทยาเขตภูเก็ต 

-  คณะฯ อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อนําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ไปเปด
สอน ณ วิทยาเขตปตตานี เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรท่ีแตกตางไปจากรูปแบบท่ีใช ณ วิทยาเขต
ภูเก็ต 
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

7. ควรมีการเชิญศิษย เกา ท่ีประสบความสําเร็จในการ
ทํางานและทําประโยชนใหกับสังคมมาสอนหรือ
บรรยาย เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหศิษยปจจุบันเกิดความ
ภาคภูมิใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูหรือพัฒนาตนเอง 

-  ได รับความร วมมือจา กสมาคมศิ ษย เ ก า คณะ
วิศวกรรมศาสตร เพื่อประสานงาน จัดศิษยเกาท่ีมี
ความเช่ียวชาญดานอาชีพและเทคโนโลยีใหมๆ มา
ใหความรู  สรางแรงบันดาลใจ  และกระตุนให
นักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยไดจัดรวบรวมรายช่ือ 
หัวขอท่ีสนใจถายทอด และชวงเวลาท่ีเหมาะสมใน
การบรรยาย ซึ่งวางแผนไวเดือนละครั้ง ท่ีผานมาได
เริ่มจัดไปครั้งเดียว คือ เดือนกุมภาพันธ 2551 ท้ังนี้
เพราะชวงเวลาท่ีเหมาะสมของทุกๆ ฝายยังไมลงตัว 
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แบบฟอรมที ่10 
ผลงานนวัตกรรม 

ระหวางปการศึกษา 2546 – 2550 (SAR-10) 
 

ช่ือโครงการวิจัย 
หรือชุดโครงการวิจัยและ
ขอมูลทั่วไปของผลงาน

นวัตกรรม 

ช่ือผลงาน
นวัตกรรมและวันที่

ไดรับ 

จุดเดนของผลงาน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

สถานภาพของ
ผลงานนวัตกรรมใน

ปจจุบัน 

ผูประดิษฐ/สถานที่
ติดตอ 

ปการศึกษา 2546     
     

ปการศึกษา 2547     
     

ปการศึกษา 2548     
     

ปการศึกษา 2549     
     

ปการศึกษา 2550     
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แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) (SAR-11) 
 
1. การพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและการสรางผลงานทางวิชาการ   

คณะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ระบบบัณฑิตศึกษา ท่ีเช่ือมโยงกับงานวิจัยและสรางผลงานทางวิชาการของคณะ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภทตางๆ ท่ีคณะจัดสรรประกอบดวย 

1. ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาโท 
2.  ทุนศิษยกนกุฏิระดับปริญญาเอก 
3.  ทุนผูชวยวิจัย 
4.  ทุนคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
5.  ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
6.  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ 1 
7.  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ 2 
8.  ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ 

2. ดานการวิจัย   
คณะฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีดี ดังรายละเอียด

ท่ีระบุไวในตัวบงช้ี ท่ี 4.1  
3. ดานการบริการวิชาการ 

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนคณะท่ีมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการคอนขางมาก ทําใหจําเปนตอง
มีระบบและแนวปฏิบัติ และรูปแบบการสนับสนุนการทํางานบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายและเปาหมายของ
คณะฯ ระบบการบริหารงานบริการวิชาการ ประกอบดวย 

1. ทิศทางและนโยบายของคณะฯ ท่ีมีความชัดเจน 
§ วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 
§ บูรณาการสูการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
§ มีคณะกรรมการบริการวิชาการ 

2. การมีหนวยงานรับผิดชอบดานบริการวิชาการ 
§ ฝายบริการวิชาการ 
§ ภาควิชาฯ ท่ีไดบริการวิชาการดานตาง ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร 
§ หนวยงานบริการวิชาการเฉพาะทาง และฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม  ศูนยวิศวกรรมพลังงาน

และสถานวิจัยไบโอดีเซล  เปนตน 
3. การมีระเบียบและแนวปฏิบัติรองรับ 
§ ระเบียบบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2536 
§ แนวปฏิบัติภายในคณะฯ  (คูมือบริการวิชาการ) ป 25550 



“ผลติวศิวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ปการศกึษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
11-2 

4. ระบบการสนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนบริการวิชาการ 
§ การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอโครงการ หรือติดตอ เพื่อใหไดงานบริการ

วิชาการ 
§ การเช่ือมโยงรวมมือ และสรางความสัมพันธกับหนวยงานบริการวิชาการหลัก โดยการเปน

หนวยงานเครอืขาย 
5. การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานการเงิน 
§ ระบบการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม และสํารองจายภายในคณะฯ 
§ ระบบการยืมเงินทดรองจายเพื่อบริการวิชาการ 

6. การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการวิชาการภายในหนวยงาน 
§ การพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานบริการวิชาการใหมีจิตสํานึกบริการ 
§ การมีระบบขอมูล และแนวปฏิบัติดานบริการวิชาการท่ีสามารถเขาไปใชประโยชนได โดยแขวน

ไวในหนา web เพื่อความสะดวกในการอางอิงและใชงาน 
§ การมีโปรแกรมระบบการรายงานขอมูลบริการวิชาการ รวมถึงระบบท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ไดแก การแจงเตือนการสงงาน เปนตน 
7. มีการดําเนินงานในลักษณะเครือขายมากข้ึน 
§ เครือขาย วสท.สาขาภาคใต 
§ เครือขาย  ITAP  ของสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
§ เครือขายหนวยรวมดําเนินการเสริมสรางผูประกอบการใหม กระทรวงอุตสาหกรรม 
§ เครือขายหนวยฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
§ เครือขายหนวยฝกอบรมดานผูตรวจสอบอาคาร 

5. ดานการบริหารและการจัดการ 
คณะฯ มีระบบการสงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศในฐานะผูนําเสนอผลงาน

ในท่ีประชุมวิชาการ โดยคณะไดจัดใหมีการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรข้ึนทุกปเพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย
ไดเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ คณะยังสนับสนุนคาใชจายอยางเต็มท่ีให
คณาจารยเขารวมประชุมวิชาการเพื่อผลงานทางวิชาการท่ีหนวยงานตางๆจัดข้ึนภายในประเทศ  สําหรับคาเดินทางไป
ประชุมวิชาการในตางประเทศนั้นไดมีเกณฑการสนับสนุนจากภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัย อยางชัดเจนทําให
คณาจารยสามารถเดินทางไปนําเสนอผลงานในตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง และสามารถนําผลงานท่ีตีพิมพใน 
Proceeding มาขอรับเงินรางวัลจากคณะไดอีกดวย    

คณะฯ มีระบบ/เกณฑในการเลื่อนระดับพนักงานเงินรายได ท่ีมีผลตอการข้ึนเงินเดือนท่ีเหมือนกับขาราชการ 
และมีผลตอสิทธิในการรับเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก คายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ 
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6. ดานการเงินและงบประมาณ 
คณะฯ มีระบบการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินรายได ไปสูภาควิชา เปนการกระจายอํานาจ ทําใหการบริหาร

ภาควิชายืดหยุนข้ึนกับนโยบายและสภาพของแตภาควิชา ระบบการจัดสรรดังกลาวไดมาจากการวิเคราะหและพิจารณา
ท่ีเปนระบบ ทําใหการจัดสรรเปนไปอยางรวดเร็วและไมเกิดความขัดแยง มีการทบทวนระบบการจัดสรรดังกลาวบาง
เม่ือสถานการณหรือตัวแปรบางตัวเปลี่ยนไป 



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ภาคผนวก ก
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในคณะวิศวกรรมศาสตร (SAR-12)

ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูลหลักสูตร
1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน 1 1 1
2. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 25 28 29

2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 11 11 12
2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 11 13 12

2.2.1 จํานวนหลักสูตรแผน ก 10 11 10
2.2.2 จํานวนหลักสูตรแผนอื่นๆ 1 2 2

2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 3 4 5
2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตร 0 0 -
2.5 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 25 28 28

2.5.1 ระดับปริญญาตรี 11 11 12
2.5.2 ระดับปริญญาโท 11 13 11

เฉพาะแผน ก 10 11 10
แผนอื่น 1 2 1

2.5.3 ระดับปริญญาเอก 3 4 5
2.6 จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกงาน 11 11 12
2.7 จํานวนหลักสูตรที่มีโครงงานนักศึกษา 11 11 12
2.8 จํานวนหลักสูตรที่เปนสหกิจศึกษา 0 0 -
2.9 จํานวนหลักสูตรที่สอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual  Program) 0 0 -
2.10 จํานวนหลักสูตรที่เปนภาษาตางประเทศ 0 6 3
2.11 จํานวนหลักสูตรที่เปน Honor Program 0 0 -
2.12 จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาวิจัย (ป.ตรี) 0 0 -
2.13 จํานวนหลักสูตรที่เปดกวางแบบ Online 0 0 -
2.14 จํานวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางไกล 1 1 1
2.15 จํานวน Advance Program 0 0 -
2.16 จํานวน Joint-degree Programs 0 1 1
2.17 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 476 513 533
2.18 จํานวนรายวิชาที่เรียนรูดวยตนเอง 476 268 427

2.18.1 มีวิทยานิพนธ 16 14 22
2.18.2 สหกิจศึกษา 2 0 -
2.18.3 มีการฝกงานหรือดูงานหรือฝกภาคสนาม (field trip) หรือโครงการ 

หรือกรณีศึกษา (case study)
12 21 37

2.18.4 มีปฏิบัติการ (วิชาที่มีการปฏิบัติการเปนชั่วโมงที่ชัดเจน) 93 61 93
2.18.5 มีสัมมนา 19 19 30
2.18.6 มีการศึกษาดวยตนเอง (Self-Study) 339 157 237
2.18.7 เปนสหวิทยาการ 25 0 4
2.18.8 มีการเรียนการสอนดวยประบวนการ PBL 53 0 90
2.18.9 การสงเสริมการเรียนรูเองดวย CAI 27 27 53
2.18.10 การสงเสริมการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร (virtual 

classroom)
124 72 153

2.18.11 มีวิชาเลือกเสรี 20 23 7
2.18.12 มีการเรียนทางไกล 1 0 -

ขอมูล
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

2.18.13 เปน special toics (รายวิชาที่สอนหรือศึกษาถึงปญหาเฉพาะดานใน
สาขาน้ัน)

18 10 25

2.18.14 การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study) #N/A #N/A 6
2.18.15 การเรียนรูแบบสรรคนิคม (constructivism) #N/A #N/A -
2.18.16 การเรียนรูแบบเอส ไอ พี #N/A #N/A -
2.18.17 การเรียนรูจากการทํางาน (work-based learning) #N/A #N/A -
2.18.18  การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (research-based 

learning)
#N/A #N/A 4

2.18.19 การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา 
(crystal-based learning)

#N/A #N/A -

2.19 จํานวนรายวิชาที่มีการทําประมวลรายวิชา #N/A #N/A -
2.20 จํานวนรายวิชาที่เปนภาษาตางประเทศ 13 17 12
2.21 จํานวน CAI 27 27 53
2.22 4.11 4.33 4.46

ขอมูลบุคลากร 321.50 347.00 338.00
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 166.00 169.00 172.00

3.1 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 150.00 152.00 147.00
3.2 จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 16.00 17.00 25.00
3.3 จํานวนอาจารยจําแนกตามกลุม 166.00 169.00 172.00

3.3.1 อาจารยขาราชการ 131.50 126.00 126.00
3.3.2 อาจารยพนักงาน 27.00 37.00 42.00
3.3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) 7.50 6.00 4.00
3.3.4 อาจารยสัญญาจาง (มากกวา 6 เดือน คิดเปน 0.5 คน) 0.00 0.00 0.00
3.3.5 อาจารยชาวตางประเทศ #N/A #N/A 2.00

3.4 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา 166.00 169.00 172.00
3.4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 82.50 80.00 87.00
3.4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 70.00 77.00 75.00
3.4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 13.50 12.00 10.00
3.4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 0.00 0.00 0.00

3.5 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 166.00 169.00 172.00
3.5.1 ศาสตราจารย 0.00 0.00 0.00
3.5.2 รองศาสตราจารย 23.00 27.00 30.00
3.5.3 ผูชวยศาสตราจารย 60.00 64.00 65.00
3.5.4 อาจารย 83.00 78.00 77.00

3.6 จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ #N/A #N/A 105
3.6.1 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ #N/A #N/A 90
3.6.2 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาสารนิพนธ #N/A #N/A #N/A

4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  (รวมนักวิจัย) 171.50 195.00 208.00
4.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 171.50 195.00 191.00
4.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามกลุม (ปฏิบัติงานจริง) 171.50 195.00 191.00

4.2.1 ขาราชการ 76.00 75.00 72.00
4.2.2 พนักงาน 7.50 11.00 12.50
4.2.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) 48.00 68.00 66.50

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

4.2.4 ลูกจางประจํา 40.00 41.00 40.00
4.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา (ทั้งหมด) 171.50 195.00 208.00

4.3.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 0.00 0.00 0.00
4.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4.00 8.00 7.00
4.3.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 101.00 111.00 128.00
4.3.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 66.50 76.00 73.00

5. จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0 0 0
6. จํานวนบุคลากรอื่นๆ 0 0 0

ขอมูลนักศึกษา
7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,508 3,199 3,571

7.1 ระดับปริญญาตรี 2,951 2,599 2,926
7.1.1 ภาคปกติ 2,951 2,452 2,810
7.1.2 ภาคพิเศษ 147 116
7.1.3  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมดที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษา
804 727 810

7.1.4 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 จังหวัดภาคใตทั้งหมด #N/A #N/A 633
7.1.5 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 จังหวัดภาคใตที่

มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเปนพิเศษเฉพาะแกสังคม
และชุมชนภาคใต

379 232 225

7.1.6(1) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาตรี 0 0 0
7.1.6(2) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ ระดับปริญญาตรีที่มามหาวิทยาลัย

ภายใตโครงการแลกเปลี่ยน
#N/A 8 9

7.1.7 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 2,951 2,599 2,633
จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 105 289

7.1.8 จํานวนนักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 
(ถูกลงโทษ)

31 21 32

7.2 ระดับปริญญาโท 551 590 618
7.2.1 ภาคปกติ 244 248 274

แผน ก (1) / ก (2) (Research Programs) 244 248 274
แผน ข 0 0 0

7.2.2 ภาคพิเศษ 307 342 344
แผน ข 307 342 344

7.2.3 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําสารนิพนธตางประเทศ 0 0 0
7.2.4 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 0 0 0
7.2.5(1) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ #N/A #N/A 12
7.2.5(2) จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่มา

มหาวิทยาลัยภายใตโครงการแลกเปลี่ยน
#N/A #N/A 21

7.3 ระดับปริญญาเอก 6 10 27
7.3.1 ภาคปกติ 6 10 27
7.3.3 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 0 0 0
7.3.4 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ #N/A #N/A 1

8. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  (ปการศึกษา) 2,404.93 2,259.53 2,631.19
8.1 ระดับปริญญาตรี 1,816.01 1,567.19 1,930.42
8.2 ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่ปรับคาแลว) 588.92 692.34 700.77
8.3 นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาตรี #N/A #N/A #N/A
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

8.4 #N/A #N/A #N/A
9. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  (ปงบประมาณ) 2,387.70 2,208.41 2,660.08

9.1 ระดับปริญญาตรี 1,847.62 1,549.75 1,829.02
9.2 ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่ปรับคาแลว) 540.08 658.66 831.06
9.3 นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาตรี #N/A #N/A #N/A
9.4 #N/A #N/A #N/A

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 544 603 607

10.1 ระดับปริญญาตรี (1 ปการศึกษากอนหนา ปที่รายงาน) 435 457 528
10.1.1 ภาคปกติ 435 457 528
10.1.2 ภาคพิเศษ 0 0 -
10.1.3 ผูสําเร็จการศึกษาชาวตางประเทศ #N/A #N/A #N/A
10.1.4 ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 301 341 371
10.1.5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน นับหลังการ เพิ่ม

ถอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ทั้งหมด (รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในขอ 10.1.4)    (*ไมนับคนที่ลาออก / ยายออก)

594 821 764

10.1.6 จํานวนผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 -
10.1.7 จํานวนผูตอบแบบสํารวจการไดงานทํา 351 374 493
10.1.8 จํานวนผูศึกษาตอ 75 73 64
10.1.9 จํานวนผูไดงานทํา 235 260 351

จํานวนผูทํางานในภาครัฐ #N/A 6 6
จํานวนผูทํางานในภาคเอกชน #N/A 250 318
จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระ 13 18 13
จํานวนผูไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 207 235 270
จํานวนผูไดเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 209 242 326

10.1.10 จํานวนผูที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด - - -
10.1.11 จํานวนผูที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ - - -

10.2 ระดับปริญญาโท (ปการศึกษาเดียวกันกับปที่รายงาน) 109 145 79
10.2.1 ภาคปกติ 39 48 43

แผน ก (1) / ก (2) (Research Programs) 39 48 43
แผน ข -

10.2.2 ภาคพิเศษ 70 97 36
แผน ข 70 97 36

10.2.3 จํานวนสารนิพนธดานวัฒนธรรม #N/A #N/A -
10.2.4 จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม #N/A #N/A -
10.2.5 ผูสําเร็จการศึกษาชาวตางประเทศ #N/A #N/A #N/A

10.3 ระดับปริญญาเอก (ปการศึกษาเดียวกันกับปที่รายงาน) 0 1 -
10.3.1 ภาคปกติ 0 1 -
10.3.3 จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม #N/A #N/A -
10.3.4 ผูสําเร็จการศึกษาชาวตางประเทศ #N/A #N/A -

11. จํานวนศิษยเกาในชวง 5 ปที่ผานมา 2,015 2,163 2,419
11.1 ชวงปการศึกษา 2543-2547 2544-2548 2545-2549
11.2 ระดับปริญญาตรี 1,890 1,955 2,076
11.3 ระดับปริญญาโท 125 208 334
11.4 ระดับปริญญาเอก 0 0 1

นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาโทและเอก (หลังปรับคาแลว)

นักศึกษาชาวตางประเทศระดับปริญญาโทและเอก (หลังปรับคาแลว)

________________________________________________________________________________
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 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

11.5 61 42 83

12. ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
12.1 จํานวนนายจาง/ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 70 47 95
12.2 ความพึงพอใจในภาพรวม 3.64 3.84 3.78
12.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานตางๆ

12.3.1 ดานวิชาการ/วิชาชีพ 3.53 3.67 3.64
12.3.2 ดานทั่วไป 3.54 3.75 3.67
12.3.3 ดานบุคลิกภาพ 3.68 3.97 3.84
12.3.4 ดานคุณธรรม/จริยธรรม 3.90 4.17 4.05

12.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความพึงพอใจ 0.88
12.4.1 ดานวิชาการ/วิชาชีพ 0.50 0.98 0.96
12.4.2 ดานทั่วไป 0.52 0.95 0.94
12.4.3 ดานบุคลิกภาพ 0.58 0.91 0.89
12.4.4 ดานคุณธรรม/จริยธรรม 0.65 0.96 1.06

ขอมูลผลงาน/กิจกรรมนักศึกษา 23 26 35
13. นักศึกษาทุกระดับ (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

13.1 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 57 39 79
13.2 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ - - 4
13.3 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับชาติ 23 22 32
13.4 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับนานาชาติ - - 2

14. ระดับปริญญาโท
14.1 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ - 4 1
14.2 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ - - -
14.3 จํานวนสารนิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ - - -
14.4 จํานวนสารนิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ - - -
14.5 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 29 81 135

14.5.1 ตีพิมพในวารสาร 1 5 14
ระดับชาติ 1 4 10
ระดับนานาชาติ - 1 4

14.5.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) 0 0 1
ระดับชาติ - - 1
ระดับนานาชาติ - - -

14.5.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) 28 76 120
ระดับชาติ 27 29 104
ระดับนานาชาติ 1 47 16

14.5.4 นําไปใชประโยชน #N/A #N/A 30
14.6 จํานวนบทความจากสารนิพนธที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 0 0 4

14.6.1 ตีพิมพในวารสาร 0 0 2
ระดับชาติ - - 2
ระดับนานาชาติ - - -

14.6.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) 0 0 0
ระดับชาติ - - -

จํานวนผูที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
 จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาต/ินานาชาติ

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

ระดับนานาชาติ - - -
14.6.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) 0 0.0 2

ระดับชาติ - - 2
ระดับนานาชาติ - - -

14.6.4 นําไปใชประโยชน 0 0 0
15. ระดับปริญญาเอก

15.1 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ - - -
15.2 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ - - -
15.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 0 2 7

15.3.1 ตีพิมพในวารสาร 0 1 0
ระดับชาติ - -
ระดับนานาชาติ 1 -

15.3.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) 0 0 0
ระดับชาติ - -
ระดับนานาชาติ - -

15.3.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) 0 1 7
ระดับชาติ - 1 4
ระดับนานาชาติ - - 3

15.3.4 นําไปใชประโยชน 0 0 1
ขอมูลดานการวิจัย
16. อาจารยและนักวิจัย

16.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 166.05 242.12 310.00
16.1.1 ตีพิมพในวารสาร 14.60 10.85 32.00

ระดับชาติ 2.80 3.95 12.00
ระดับนานาชาติ 11.80 6.90 20.00

16.1.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) 1.50 2.66 5.00
ระดับชาติ 1.50 0.00 5.00
ระดับนานาชาติ - 2.66 0.00

16.1.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) 84.45 149.63 183.00
ระดับชาติ 55.50 54.93 130.00
ระดับนานาชาติ 28.95 94.70 53.00

16.1.4 นําไปใชประโยชน 65.50 78.98 75.00
ระดับชาติ 65.50 78.98 75.00
ระดับนานาชาติ 0.00 0.00 0.00

16.1.5 จํานวนงานสรางสรรค 2.20 0.80 90.00
ระดับชาติ 2.20 0.80 90.00
ระดับนานาชาติ 0.00 0.00 0.00

16.3 จํานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร (รอบ 5 ป) 3 4 1
16.3.1 ระดับชาติ 2 3 1
16.3.2 ระดับนานาชาติ 1 1 0

16.4 จํานวนผลงานวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตร (รอบ 5 ป) 0 1 2
16.4.1 ระดับชาติ - 1 2
16.4.2 ระดับนานาชาติ - - -

16.5 จํานวนผลงานสรางสรรคที่จดลิขสิทธิ์ (รอบ 5 ป) - - -
16.6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 50,623,372.93 41,410,206.05 50,962,225.10

________________________________________________________________________________
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 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

16.6.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน 10,708,398.84 12,086,728.72 11,377,179.86
งบประมาณเงินรายไดคณะ/หนวยงาน 5,130,369.83 5,495,294.45 4,910,586.50
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 3,268,646.77 3,671,419.27 2,674,164.75
งบประมาณแผนดิน 2,309,382.24 2,920,015.00 3,792,428.61

16.6.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 39,914,974.09 29,323,477.33 39,585,045.24
จากแหลงทุนวิจัยตางประเทศ 466,374.76 2,184,162.14 9,086,566.17
จากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ 39,315,266.00 26,884,681.86 29,912,727.55
จากนอกแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
จากภาคเอกชน 0.00 233,333.33 585,751.52
จากแหลงทุนวิจัยอื่นๆ 133,333.33 21,300.00

16.7 จํานวนผูที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 118 114 103
16.7.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน 61 114 100
16.7.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 57 44 56

16.8 จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัย #N/A #N/A 123.5
16.9 45 43 63

16.9.1 ระดับชาติ 3 - -
16.9.2 ระดับนานาชาติ 42 43 63

16.10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 0 1 2
17. บุคลากรสายสนับสนุน

17.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 0 0 18
17.1.1 ตีพิมพในวารสาร 0 0 0

ระดับชาติ - - -
ระดับนานาชาติ - - -

17.1.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster) 0 0 1
ระดับชาติ - - 1
ระดับนานาชาติ - - -

17.1.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral) 0 0 11
ระดับชาติ - - 10
ระดับนานาชาติ - - 1

17.1.4 นําไปใชประโยชน 0 0 6
ระดับชาติ - - 6
ระดับนานาชาติ - - -

17.2 จํานวนงานสรางสรรค 0 0 7
17.2.1 ระดับชาติ - - 7
17.2.2 ระดับนานาชาติ - - -

17.6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 0 310,645.63 1,833,782.50
17.6.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน 0 310,645.63 638,837.04

งบประมาณเงินรายไดคณะ/หนวยงาน 0 310,645.63 287,190.93
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 0 0 218,392.45
งบประมาณแผนดิน 0 0 133,253.67

17.6.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 0 0 1,194,945.45
จากแหลงทุนวิจัยตางประเทศ 0 0
จากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ 0 0 1,186,400.00
จากภาคเอกชน 0 0

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

________________________________________________________________________________
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 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล”                 

ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

จากแหลงทุนวิจัยอื่นๆ 0 0 8,545.45
17.7 จํานวนผูที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 0 13

17.7.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน 0 13 14
17.7.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 0 0

17.8 0 0 0

17.8.1 ระดับชาติ 0 0 0
17.8.2 ระดับนานาชาติ 0 0 0

18. กองทุนวิจัย
18.1 จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย #N/A #N/A 57
18.2 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย #N/A #N/A 5,495,880.48
18.3 เงินกองทุนวิจัย (ยอดเงินคงเหลือสุทธ)ิ ตั้งแตเร่ิมตั้งกองทุน #N/A #N/A #N/A
18.4 จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย #N/A #N/A #N/A
18.5 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่เหลือในแตละป #N/A #N/A #N/A

18.5.1 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่จัดสรรเขาแตละป #N/A #N/A #N/A
18.5.2 จํานวนเงินกองทุนวิจัยที่ใชไปในแตละป #N/A #N/A #N/A

19. โครงการวิจัยเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
19.1 จํานวนโครงการวิจัย - - -
19.2 เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย - - -

ขอมูลดานการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธกับชุมชน
20. 118 67 103

21. 34 79 46

21.1 ระดับชาติ 34 43 46
21.2 ระดับนานาชาติ - 36 4
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 86.91 83.57 82.13

22. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  1,254,651.00 1,203,710.00 104,889,350.53
23. 6 6 10

24. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบัน 7,043,443.81 6,700,314.72 14,202,884.44
25. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส #N/A #N/A 374735.44
26. จํานวนบุคลากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับ 29
27. 464 582 152

28. 1,785,263.50 1,289,630.67 2,414,785.91

29. 0 2 3

30. จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม (เร่ือง) 0 0 0
31. 116 82 85

ขอมูลดานการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม

จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชน
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต

จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จํานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
 ประเทศชาต ิและนานาชาติ

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ไมนับซํ้า)

________________________________________________________________________________
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง)
2548 2549 2550

ขอมูล

32. การบรรลุเปาหมายตามดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก #N/A #N/A 80.77%
32.1 จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด #N/A #N/A 78
32.2 จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย #N/A #N/A 63

33. อาจารยประจําและนักวิจัย
33.1 จํานวนผูที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ #N/A #N/A 42

33.1.1 ระดับชาติ #N/A #N/A 42
33.1.2 ระดับนานาชาติ #N/A #N/A -

33.2 จํานวนผูที่เขารวมประชุมหรือนําเสนอผลงานวิชาการ        91 95 86
33.2.1 ในประเทศ 37 68 78
33.2.2 ตางประเทศ 54 27 24.5

33.3 งบประมาณ/คาใชจายในการพัฒนา 4,381,161.99 4,733,698.52 7,699,305.20
33.3.1 ในประเทศ 912,150.35 1,878,122.79 3,808,601.71
33.3.1 ตางประเทศ 3,469,011.64 2,855,575.73 3,890,703.49

34. บุคลากรประจําสายสนับสนุน
34.1 จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 171.50 195.00 188.50

34.1.1 ในประเทศ 171.50 195.00 188.50
34.1.2 ตางประเทศ - - 60.5

34.2 งบประมาณ/คาใชจายในการพัฒนา 346,612 835,007 1,132,983.04
34.2.1 ในประเทศ 346,612 835,007 918,846.04
34.2.2 ตางประเทศ - - 214,137.00

35. จํานวนคร้ังความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)         0 7 8
36. สินทรัพยถาวร  586,792,628.90 513,947,687.19 508,568,959.17
37. คาใชจายทั้งหมด  214,113,559.30 181,018,362.18 180,130,977.45
38. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด 214,113,559.30 181,018,362.18 264,993,170.62
39. เงินเหลือจายสุทธ ิ 19,148,903.53 28,302,247.33 20,617,554.57

กองทุนวิจัยสะสม #N/A 13,613,359.29 14,985,267.00
40. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด) 233,262,462.83 209,320,609.51 270,625,458.19
41. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  40,410,939.92 15,795,055.74 15,005,178.43
42. คาใชจายทั้งหมดในระบบประกันคุณภาพ #N/A #N/A 87,208
43. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/มาตรฐาน 4.65 4.61 4.23
ขอมูลดานวิเทศสัมพันธ
44. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 78 89 80
45. 24 26 32

46. จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ 0 4 4
47. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ 51 68 206
48. 0 - -

49. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ(Joint Research) 0 5 8
50. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ 11 12 17
51. 3 โครงการ

ผูเขารวม 222 คน
6 โครงการ

ผูเขารวม 91 คน
8 โครงการ

ผูเขารวม 504 คน

52. จํานวน Joint Publication 0 - 3

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัย ในทุก
ลักษณะ

จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันใน
ตางประเทศ

จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและ
บุคลากร

________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ข (SAR-13)
ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.

ประเภทสถาบัน     þ เนนวิจัย                                                   ¨ เนนพัฒนาสังคม
                                  ¨ เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม        ¨  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.)
องคประกอบท่ี 1

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)

7 7 3

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 85.00 80.77 2
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่1 2.5

องคประกอบท่ี 2
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 7 5 2
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 7 7 3
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ)
4 5 3

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) -25.00 -10.50 1
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)
5-45-50 5-44-51 2

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

45-38-17 45-38-17 1

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ระดับ) 4 4 3
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน (ขอ)
3 4 2

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (รอยละ)

85.00 81.82 3

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
(รอยละ)

99.00 92.88 2

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ระดับ (5)) 3.50 3.78 3
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา

ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
 กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาต ิ(รอยละ)

0.50 1.39 3

2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 100.00 96.55 2
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่2 2.3

องคประกอบท่ี 3
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 6 6 1________________________________________________________________________________
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.)
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค (ระดับ)
4 4 3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่3 2
องคประกอบท่ี 4

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ขอ)

6 6 3

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 4 5 3
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)
275,000.00 346,681.80 3

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

110.00 210.88 3

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

75,000.00 77,395.78 3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่4 3
องคประกอบท่ี 5

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
(ระดับ)

6 6 3

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

25.00 26.74 3

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

45.00 70.07 3

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80.00 82.13 2
5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ

อาจารยประจํา (บาท/คน)
8,000.00 713,533.00 3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่5 2.80
องคประกอบท่ี 6

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 3 4 3
6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด 
(รอยละ)

2.00 5.41 3

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (รอยละ)

1.00 0.91 2

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่6 2.67
________________________________________________________________________________
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.)
องคประกอบท่ี 7

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)

5 5 3

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 3 3 2
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 2 2 1
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)
4 6 3

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
(ระดับ)

5 5 3

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ)

3 5 3

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ(รอยละ)

1.00 24.42 3

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 5 5 3
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล (ระดับ)
8 8 3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่7 3
องคประกอบท่ี 8

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)

7 7 3

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 4 4 3
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่8 3

องคประกอบท่ี 9
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา (ระดับ)
5 6 3

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
(ระดับ)

3 4 2

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ) 5 5 3
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่9 2.67

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 2.62
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ภาคผนวก ค (SAR-14)
ตาราง ส 2   ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.

ประเภทสถาบัน     þ เนนวิจัย                                                   ¨ เนนพัฒนาสังคม
                                  ¨ เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม        ¨  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.)
มาตรฐานท่ี 1

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (รอยละ)

85.00 81.82 3

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
(รอยละ)

99.00 92.88 2

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ระดับ (5)) 3.50 3.78 3
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา

ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
 กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาต ิ(รอยละ)

0.50 1.39 3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่1 2.75
มาตรฐานท่ี 2 ก

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)

7 7 3

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 85.00 80.77 2

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ระดับ) 4 4 3

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)

5 5 3

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 3 3 2
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)
4 6 3

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
(ระดับ)

5 5 3

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ)

3 5 3

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ(รอยละ)

1.00 24.42 3

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 5 5 3
________________________________________________________________________________
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.)
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล (ระดับ)
8 8 3

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)

7 7 3

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 4 4 3
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา (ระดับ)
5 6 3

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
(ระดับ)

3 4 2

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ) 5 5 3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่2 ก 2.81

มาตรฐานท่ี 2 ข
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 7 5 2
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 7 7 3
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ)
4 5 3

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) -25.00 -10.50 1
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)
5-45-50 5-44-51 2

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

45-38-17 45-38-17 1

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน (ขอ)

3 4 2

2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 100.00 96.55 2
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 6 6 1
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค (ระดับ)
4 4 3

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ขอ)

6 6 3

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

275,000.00 346,681.80 3

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

110.00 210.88 3

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

75,000.00 77,395.78 3
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.)
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่2 ข 2.3

มาตรฐานท่ี 3
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 4 5 3
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 2 2 1

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่3 2
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 2.46

________________________________________________________________________________
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องคประกอบ ตัวบงช้ี และคานํ้าหนัก ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร (SAR-16)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3) 20
    1.1 ระดับ 6.66 แผน 7 7 7 7 7

ผล 7
    1.2 รอยละ 6.67 แผน 85.00 85 85 85 85

ผล 100 #N/A #N/A 80.77
    1.3 ระดับ 6.67 แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5 5
2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50
    ตัวบงช้ีรวม (18) 30
    2.1 ระดับ 1.66 แผน 7 7 7 7 7

ผล 5
    2.2 ระดับ 1.66 แผน 7 7 7 7 7 7

ผล 7 7 7 7
    2.3 ระดับ 1.66 แผน 4 4 5 5 5

ผล 5
    2.4 รอยละ 1.66 แผน -25 -25.00 -25 -25 -20 -15

ผล -24.25 -19.84 -25.67 -10.50
    2.5 รอยละ 1.66 แผน 5-45-50 5-43-52 4-42-54 4-41-55 4-40-56

ผล 10-45-45 8-42-50 7-46-47 5-44-51
    2.6 รอยละ 1.66 แผน 45-38-17 43-39-18 41-40-19 39-41-20 37-42-21

ผล 54-35-11 50-36-14 46-38-16 45-38-17
    2.7 ระดับ 1.67 แผน 4 4 4 4 4 4

ผล - 4 4 4
    2.8 ขอ 1.67 แผน 3 3 3 4 4

ผล 4
    2.9 รอยละ 1.67 แผน 85 85.00 85 85 85 85

ผล 87.75 85.14 86.38 81.82

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

    2.10 รอยละ 1.67 แผน 99 99.00 99 99 99 99
ผล 98.40 88.94 93.08 92.88

    2.11 ระดับ (5) 1.67 แผน 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75
ผล 3.78 3.64 3.84 3.78

    2.12 รอยละ 1.67 แผน 0.94 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
ผล 1.03 1.03 0.73 1.39

    2.13 รอยละ 1.67 แผน 100 100.00 100 100 100 100
ผล 100 100.00 100.00 96.55

    2.14 ระดับ (5) 1.67 แผน 4 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2
ผล 4.10 4.11 4.33 4.46

    2.15 รอยละ 1.67 แผน 90 90.00 90 90 90 90
ผล 43.24 88.09 90.38 76.92

    2.16 ช้ินงาน 1.67 แผน 10 20 20 20 20 20
ผล 9 23 22 34

    2.17 ระดับ 1.67 แผน 5 5 5 5 5 5
ผล 5 5 5 5

    2.18 รอยละ 1.67 แผน 50 50.00 50 50 52 52
ผล 44.54 50.67 41.53 48.56

    ตัวบงช้ีเฉพาะ (8) 20
    2.19 รอยละ 4 แผน 80.00 80 80 80 80

ผล #N/A #N/A 85.71
    2.20 รอยละ 4 แผน 65 100.00 100 100 100 100

ผล 133.33 74.36 168.75 313.95
    2.21 รอยละ 4 แผน 20.00 20 25 25 25

ผล - - 11.11
    2.22 รอยละ แผน 100 100.00 100 100 150 150

ผล - - 200.00 -

รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ท้ังหมด

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดาน
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ท้ังหมด
รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโทท้ังหมด
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

    2.23 รอยละ 4 แผน 17.00 18.0 19.0 20.0 21.0
ผล 13.77 15.88 18.76 18.06

    2.24 รอยละ 4 แผน 40.00 45.0 50.0 50.0 50.0
ผล 50.61 44.88 43.00 46.67

    2.25 คน แผน 17 17 20 20 20
ผล 4 6 10 27

    2.26 รอยละ แผน
ผล - - -

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20
    3.1 ระดับ 5 แผน 6 7 8 8 8

ผล 6
    3.2 ระดับ 5 แผน 4 4 4 4 4

ผล 4
    3.3 รอยละ 5 แผน 100 60.00 65 70 70 70

ผล 100.00 100.00 100.00 89.99
    3.4 รอยละ 5 แผน 99.00 99.00 99 99 99 99

ผล 99.40 99.12 99.34 99.10
4. การวิจัย (13) 50
    ตัวบงช้ีรวม (11) 30
    4.1 ขอ 3 แผน 6 6 6 6 6

ผล 6
    4.2 ขอ 3 แผน 4 4 4 4 4

ผล 5
    4.3 บาท/คน 3 แผน 275,000 275,000.00 280,000 285,000 320,000 325,000

ผล 355,562 337,489.15 272,435.57 346,681.80
    4.4 รอยละ 3 แผน 100.00 110.00 120 130 140 150

ผล 82.35 110.70 159.29 210.88

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด

รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาท้ังหมด

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

    4.5 บาท/คน 3 แผน 75,000 75,000.00 80,000 85,000 90,000 95,000
ผล 76,094 71,389.33 79,517.95 77,395.78

    4.6 บาท/คน 3 แผน 200,000 200,000.00 200,000 200,000 230,000 230,000
ผล 279,468 266,099.83 192,917.61 269,286.02

    4.7 รอยละ 3 แผน 70 60.00 60 60 60 60
ผล 40.67 40.67 75.00 68.03

    4.8 รอยละ 3 แผน 40 40.00 42 45 45 45
ผล 32.00 38.00 28.95 38.10

    4.9 รอยละ 3 แผน 7.00 8 9 10 12
ผล 2.96 9.73 7.14 21.77

    4.10 รอยละ 3 แผน 70.00 71 72 73 75
ผล #N/A #N/A 84.01

    4.11 โครงการ/วงเงิน แผน
ผล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 57/

5,495,880
    ตัวบงช้ีเฉพาะ (2) 20
    4.12 รอยละ 10 แผน 25 30.00 32 33 33 33

ผล 18.45 27.11 25.44 36.63
    4.13 ช้ินงาน 10 แผน 2 3 3 3 4 4

ผล 2 3 5 3
5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20
    5.1 ระดับ 2.5 แผน 6 6 7 7 7

ผล 6
    5.2 รอยละ 2.5 แผน 20 25.00 27 30 30 30

ผล 14.88 20.48 46.75 26.74

    5.3 รอยละ 2.5 แผน 45.00 45 50 50 50
ผล 58.67 78.67 44.08 70.07

รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

รอยละของอาจารยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย*

จํานวนโครงการวิจัยและจํานวนเงินท่ีเบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
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แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

    5.4 รอยละ 2.5 แผน 80 80.00 80 80 80 80
ผล 95.93 86.91 83.57 82.13

    5.5 บาท/คน 2.5 แผน 8,000.00 8,000 8,000 8,000 8,000
ผล 8,234.72 8,364.34 7,919.14 713,533.00

    5.6 ระดับ 2.5 แผน 5 5 5 5 5 5
ผล 3 5 5 5

    5.7 รอยละ 2.5 แผน 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
ผล #N/A #N/A 0.14

    5.8 รอยละ 2.5 แผน 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00
ผล - - 8.58

    5.9 ศูนย/เครือขาย แผน 6 6 6 6 6
ผล 6 6 6 10

    5.10 บาท/คน แผน
ผล 58,150.60 46,956.29 44,081.02 96,618.26

    5.11 ระดับ แผน
ผล 3 5 5 5

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6) 10
    6.1 ระดับ 3.33 แผน 3 3 3 3 3

ผล 4
    6.2 รอยละ 3.33 แผน 15.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50

ผล 8.74 15.72 23.74 5.41
    6.3 รอยละ 3.34 แผน 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ผล 0.51 0.83 0.71 0.91
    6.4 ช้ิน แผน

ผล - - 2 3
    6.5 ระดับ แผน

ผล 2 2 2 3
    6.6 เรื่อง แผน

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีบริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม รพ.และรพ.ทันตกรรม) ตอ
งบดําเนินการท้ังหมด
การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรท้ังหมด

 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา

ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด
รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ
มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม

จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม
________________________________________________________________________________
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

ผล - - - -
7. การบริหารและการจัดการ  (14) 19.91
    7.1 ขอ 1.54 แผน 5 5 5 5 5

ผล 5
    7.2 ระดับ 1.54 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3
    7.3 ระดับ 1.54 แผน 2 4 4 5 5

ผล 2
    7.4 ระดับ 1.54 แผน 4 5 6 6 6

ผล 6
    7.5 ระดับ 1.54 แผน 4 5 5 5 5 5

ผล 3 4 4 5
    7.6 ระดับ 1.54 แผน 3 3 3 3 3

ผล 5
    7.7 รอยละ 1.54 แผน 1.00 1 1.5 1.5 2

ผล #N/A #N/A 24.42
    7.8 ระดับ 1.54 แผน 5 5 5 5 5

ผล 5
    7.9 ระดับ 1.54 แผน 8 8 8 8 8

ผล 8
    7.10 รอยละ 1.54 แผน 60 60.00 60 60 60 60

ผล 34.67 60.67 62.50 58.50
    7.11 บาท/คน 1.54 แผน 25,000 26,000.00 27,000 28,000 28,000 28,000

ผล 26,214 26,392.54 28,010.05 44,763.40
    7.12 รอยละ 1.53 แผน 100 100.00 100 100 100 100

ผล 100 100.00 100.00 98.69
    7.13 ระดับ 1.53 แผน 3 3 3 3 3 3

ผล 3 3 3 3

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําท้ังหมด

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศ
และตางประเทศ
กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ

________________________________________________________________________________
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

    7.14 ครั้ง แผน
ผล 3 0 7 8

8. การเงินและงบประมาณ  (6) 20
    8.1 ระดับ 3.33 แผน 7 7 7 7 7

ผล 7
    8.2 ระดับ 3.34 แผน 4 4 4 4 4 4

ผล 3 4 4 4
    8.3 บาท/คน 3.34 แผน 200,000 200,000.00 200,000 200,000 200,000 200,000

ผล 284,891 245,756.43 232,722.95 191,185.59
    8.4 รอยละ 3.33 แผน 53.60 20.00 18.00 15.50 14.00 12.50

ผล 19.32 27.54 16.58 -3.69
    8.5 รอยละ 3.33 แผน 8.50 5.00 5 5 5 5

ผล 5.93 8.21 13.52 7.62
    8.6 บาท/คน 3.33 แผน 3,000 7,000.00 7,000 7,000 7,500 7,500

ผล 6,167.37 16,924.63 7,152.23 5,640.87
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20
    9.1 ระดับ 5 แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 6
    9.2 ระดับ 5 แผน 3 4 4 4 6

ผล 4
    9.3 ระดับ 5 แผน 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5 5
    9.4 ระดับ 5 แผน 2 3 3 4 5

ผล 2
    9.5 ระดับ แผน

ผล 0
10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต*  (2) 10
    10.1 รอยละ 5 แผน 30 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น

รอยละของจํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูท่ี
________________________________________________________________________________
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

ผล 44.32 47.14 31.91 27.78
    10.2 โครงการ 5 แผน 20 50 50 50 50 50

ผล 74 116 82 85
11. วิเทศสัมพันธ*  (14) 10
    11.1 รอยละ แผน

ผล 2.73 3.31 2.25
    11.2 หลักสูตร แผน

ผล - - -
    11.3 หลักสูตร แผน

ผล - 6 3
    11.4 หลักสูตร แผน

ผล - 1 1
    11.5 คน แผน

ผล 78 89 80
    11.6 คน แผน

ผล 24 26 32
    11.7 คน แผน

ผล - 4 4
    11.8 คน-ครั้ง แผน

ผล 51 68 206
    11.9 คน-ครั้ง แผน

ผล - - -
    11.10 โครงการ แผน

ผล - 5 8
    11.11 โครงการ 10 แผน 5 5 5 5 5 5

ผล - 11 12 17
    11.12 โครงการ แผน

มีภูมิลําเนาน 14 จังหวัดภาคใตท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
จํานวนโครงการท่ีคณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชนภาคใต

รอยละของรายวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ

จํานวนหลักสูตร Bilingual

จํานวนหลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs

จํานวน Joint-degree Programs

จํานวนชาวตางประเทศท่ีมาเยือนหรือปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีมาฝกงานทําวิจัย และศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ

จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ

จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไปตางประเทศ

จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเปนAdvisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ

จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint Research)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกับตางประเทศ

จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร (ดาน

________________________________________________________________________________
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คาน
้ําห
นัก

แผ
น/ผ

ล

องคประกอบและตัวบงช้ี

ผล 3 โครงการ
ผูเขารวม 
222 คน

6 โครงการ
ผูเขารวม 

91 คน

8 โครงการ
ผูเขารวม 
504 คน

    11.13 เรื่อง แผน
ผล - - 3

    11.14 คน แผน
ผล - - -

อธิบายสัญลักษณ
* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงช้ีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.
*** หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีกําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงช้ีของ สมศ.

ภาษาตางประเทศ)

จํานวน Joint Publication

จํานวนนักศึกษาท่ีไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ

________________________________________________________________________________
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รหัส
เอกสารอางอิง ช่ือเอกสารอางอิง

วศ. 0.0-1 รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2550/
ปงบประมาณ 2550  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html)

วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550-2554 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf)

วศ. 1.1-2 แผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2550
วศ. 1.1-3 แผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ 2551
วศ. 1.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 038/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะ

วิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2550-2554
วศ. 1.1-5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทํารางแผนกลยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร  ป พ.ศ. 2550-2554" วันท่ี 

28-29 เมษายน 2550 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยนบีช รีสอรท จังหวัดสงขลา
วศ. 1.1-6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. 2550-2554" วันท่ี 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมธรรม
รินทรธนา จังหวัดตรัง

วศ. 1.1-7 มติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 8/2550  วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ใหความ
เห็นชอบแผนกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตร (ป 2550-2554)

วศ. 1.1-8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139

วศ. 1.1-9 รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 คณะ
วิศวกรรมศาสตร

วศ. 1.1-10 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 12/2550 วันท่ี 21 ธันวาคม 2550  ใหความ
เห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) ประจําป 2550

วศ. 1.1-11 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร วาระพิเศษครั้งท่ี 1/2551 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2551  ใหความเห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานและเปาหมายของตัวบงช้ีของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ชวงป 2550-2554

วศ. 1.2-1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
วศ. 2.1-1 แนวปฏิบัติเรื่องการดําเนินการตามมติท่ีประชุมตางๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสนอหลักสูตร/รายวิชาให

มหาวิทยาลัยพิจารณา  : สิงหาคม 2546

รายการเอกสารอางอิง (SAR-17)

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ. 2.1-2 แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
262(3/2546) : สิงหาคม 2546

วศ. 2.1-3 หนังสือท่ี มอ. 205/66  ลงวันท่ี 19 มิ.ย.2550 เรื่อง ภาระงานใหมและจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันจะรับเขา
ใหม  ปการศึกษา 2551 - 2552

วศ. 2.1-4 เอกสารประกอบการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วันพุธท่ี 23       
พฤษภาคม 2550   ณ  หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วศ. 2.1-5 หนังสือท่ี มอ 204.2/479 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบความคืบหนาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วศ. 2.1-6 หนังสือท่ี มอ 204.2/289 ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  2551  เรื่อง ขอสงใบแจงผลการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

วศ. 2.1-7 หนังสือท่ี มอ 204.2/476  ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2551  เรื่องขอเชิญประชุมเรื่อง "แนวปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษารับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2551

วศ. 2.1-8 หนังสือท่ี มอ 204.2/263 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550  เรื่องขอเชิญเขารวมเปนเกียรติในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550

วศ. 2.1-9 หนังสือท่ี มอ 204.2/274  ลงวันท่ี  2  พฤษภาคม 2551  เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 5/2551

วศ. 2.1-10 หนังสือท่ี มอ 204.2/066  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2551  เรื่องขอเชิญเขารวมโครงการ "เปดบาน
บัณฑิตศึกษา"(Open House) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วศ. 2.1-11 หนังสือท่ี มอ 204.2/045 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการการประชาสัมพันธ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยตางภูมิภาค

วศ. 2.1-12 หนังสือท่ี มอ. 204.1/258  ลงวันท่ี 9 พ.ย. 50  เรื่องขอสงรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีประจําภาคการศึกษา 1/2550

วศ. 2.1-13 หนังสือท่ี  มอ. 204.1/076  ลงวันท่ี 25 มี.ค.51  เรื่องขอสงรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีประจําภาคการศึกษา 2/2550

วศ. 2.2-1 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตท้ัง 11 หลักสูตร
วศ. 2.2-2 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 13 หลักสูตร
วศ. 2.2-3 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  5 หลักสูตร
วศ. 2.2-4 หนังสือท่ี มอ 028/ว119 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2550 เรื่องขอเรียนเชิญอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศ 

ประจําป 2550
________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ. 2.2-5 ตัวอยางแผนการสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาตางๆ  ปการศึกษา 2550
วศ. 2.2-6 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom  ประจําป

งบประมาณ 2550
วศ. 2.2-7 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php)
วศ. 2.2-8 โครงการ In-House Practical Training (IHPT) คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 2.2-9 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งท่ี 2/2551  วาระ 5.1  เรื่อง โครงการ IHPT 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2550
วศ. 2.3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 1965/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร
วศ. 2.3-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 0981/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วศ. 2.3-3 ตัวอยางวิทยานิพนธท่ีทํารวมกับภาคอุตสาหกรรม เรื่อง การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการสวม

ใสสายรัดขอมือ สําหรับกระบวนการผลิตฮารดดิสก  ของนายอมรเทพ  เกื้อดวง นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

วศ. 2.3-4 ตัวอยางวิทยานิพนธท่ีทํารวมกับภาคอุตสาหกรรม เรื่อง  The  Removal of  H2S in Biogas from 
Concentrated Latex Industry  with  Iron (III) chelate in Packed Column ของนางสาวรัตนา  แซหลี 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วศ. 2.3-5 หนังสือท่ี มอ 230/509 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 เรื่อง ขอเสนอโครงการทัศนศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วศ. 2.3-6 หนังสือท่ี มอ 240/1056 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เรื่อง ขออนุเคราะหยกรางหนังสืออํานวยความสะดวก
ในการลงตรา VISA สําหรับนักศึกษานายกษิด์ิกฤษณ  ดําเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 5010120123

วศ. 2.3-7 หนังสือท่ี มอ 240/906 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปดูงาน(วิจัย)/ฝกอบรม ณ 
ตางประเทศ

วศ. 2.3-8 หนังสือท่ี ศธ. 0521.1.1008/019  ลงวันท่ี 19 มกราคม 2549 เรื่อง ขออนุญาตเขาไปดูงาน บริษัท ทรอปคอ
ลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

วศ. 2.3-9 แบบ บว 3  แบบขออนุมัติแตงต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนางสาวอรภรณ  บัวหลวง นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วศ. 2.3-10 ตัวอยางการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตาม
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ. 2.5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาแกอาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ประจําป 2550

วศ. 2.6-1 หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปตางประเทศจากเงิน
รายไดคณะวิศวกรรมศาสตร

วศ. 2.6-2 ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข (Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการเพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ

วศ. 2.6-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

วศ. 2.6-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

วศ. 2.6-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2550

วศ. 2.6-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาเอก พ.ศ.
 2550

วศ. 2.6-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาโท พ.ศ. 
2550

วศ. 2.6-8 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2550 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html)

วศ. 2.7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2549
วศ. 2.7-2 ประกาศของท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอมท.)  ท่ี 2/2543 เรื่อง จรรยา

อาจารยมหาวิทยาลัย
วศ. 2.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 2/2550 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2550 

วาระท่ี 5.4 จรรยาบรรณขาราชการ
วศ. 2.7-4 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
วศ. 2.7-5 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543
วศ. 2.7-6 จรรยาบรรณนักวิจัย

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ. 2.7-7 คุณสมบัติและจรรยาบรรณท่ีปรึกษา
วศ. 2.8-1 สรุปการพบปะสนทนาอาจารย วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid =85
วศ. 2.8-2 สรุปการพบปะสนทนาอาจารย วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2551 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1406&Itemid =85
วศ. 2.8-3 สรุปการพบปะสนทนาอาจารย วันพุธท่ี  9  เมษายน  2551  เวลา  14.00  น. ณ หองประชุมมงคลสุข 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1549&Itemid =85
วศ. 2.8-4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน http://share.psu.ac.th/planet/Class-management
วศ. 2.8-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร
วศ. 2.8-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิศวศึกษา
วศ. 2.8-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท

โครงการวิจัยสถาบัน
วศ. 2.8-8 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท

สิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน
วศ. 2.9-1 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม (ของภาควิชาตางๆ)
วศ. 2.9-2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2550
วศ. 2.9-3 โครงการทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
วศ. 2.9-4 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ประเทศญ่ีปุน)
วศ. 2.9-5 โครงการปจฉิมนิเทศ
วศ. 2.9-6 รายงานภาวะการหางานทํา และความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รุนปการศึกษา 

2549
วศ. 2.11-1 รายงานความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2548
วศ. 2.12-1 ระเบียบและประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการใหทุนการศึกษาแก

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

วศ. 2.12-2 ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ี
สรางช่ีอเสียงจากการเขารวมกิจกรรมประกวดและแขงขันตาง ๆ พ.ศ. 2545

วศ. 2.13-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตท้ัง 12 หลักสูตร
________________________________________________________________________________
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วศ. 2.13-2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 13 หลักสูตร
วศ. 2.13-3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  5 หลักสูตร
วศ. 2.13-4 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วศ. 2.13-5 คูมือการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วศ. 2.13-6 เอกสารรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยสภาวิศวกร
วศ. 2.14-1 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php)
วศ. 2.15-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการเลือก และการจัดสรร

สาขาวิชาเรียน
วศ. 2.15-2 เอกสารประกอบการเลือกสาขาวิชา
วศ. 2.15-3 ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการยายสาขาวิชาภายในคณะของ

นักศึกษา พ.ศ. 2547  และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องรายวิชา
สําหรับพิจารณาการยายเขาสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร

วศ. 2.16-1 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรการไดรับรางวัล
วศ. 2.17-1 แบบฟอรมแผนการสอน
วศ. 2.17-2 ตัวอยางแผนการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
วศ. 2.17-3 แบบฟอรมการประเมินขอสอบ
วศ. 2.19-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
วศ. 2.20-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 017/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 2.20-2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ประจําป 2550  และรายงานการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 21 มีนาคม 2550
วศ. 2.20-3 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 089/2548  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วศ. 2.20-4 เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เดินทาง  ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ   ณ  ตางประเทศ
วศ. 2.20-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ
วศ. 2.20-6 โครงการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ครั้งท่ี 6  The 6th 

PSU-Engineering Conference (PEC-6)
วศ. 2.20-7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัล

ผลงานทางวิชาการ
________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ. 2.23-1 ตัวอยางเอกสารแจงผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 (หนังสือท่ี มอ 
215/502 ลงวันท่ี 24  เมษายน 2550  และหนังสือท่ี มอ 225/1013 ลงวันท่ี  2 ตุลาคม  2550 เรื่องแจง
รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2550)

วศ. 2.23-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่องทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
วศ. 2.23-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนคาเลาเรียนของนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา
วศ. 2.23-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา
วศ. 3.1-1 แบบประเมินโครงการนักศึกษาช้ันปท่ี 1 พบอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษา 1/2550  (นักศึกษา

ประเมิน), แบบประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดย อาจารยท่ีปรึกษา (กิจกรรมอาจารยท่ีปรึกษา
พบปะนักศึกษาช้ันปท่ี 1)  และผลการประเมินการพบอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2550

วศ. 3.1-2 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=46&
Itemid=173

วศ.3.2-1 แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2550-2554
วศ.3.2-2 โครงการสัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ป 2550
วศ.3.3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550
วศ.4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 11/2550 วันอังคารท่ี 20 

พฤศจิกายน 2550 วาระท่ี 5.3 เรื่อง การกําหนดและผลักดันใหเกิดสาขาความเปนเลิศดานวิจัย
วศ.4.1-2 โครงการสัมมนาดานวิจัย  เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดําเนินการ ประจําป 2550 

ของทีมวิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย  ศูนยความเปนเลิศ  และการระดมสมองเพื่อกําหนดสาขาความเปนเลิศ
ดานวิจัยและแนวทางการเช่ือมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม" เม่ือวันท่ี 12 - 13 พฤษภาคม  พ.ศ.  2551
 ณ โรงแรมหาดแกว รีสอรท สงขลา

วศ.4.1-3 การรายงานผลการดําเนินการประจําป 2550 และการสนับสนุนงบประมาณของทีมวิจัย หนวยวิจัย และ
สถานวิจัยในปถัดไป  เม่ือวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรมหาดแกว รีสอรท สงขลา

วศ.4.1-4 ประชุมหารือการนําเสนอรายงานความกาวหนาของทีมวิจัย/หนวยวิจัย/สถานวิจัย/ศูนยความเปนเลิศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 เม่ือวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม  2550  ณ หองประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร

วศ.4.1-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทสถานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ.4.1-6 บันทึกขอตกลงความรวมมือ ในการจัดต้ังและดําเนินการศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู ระหวาง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วศ.4.1-7 บันทึกขอตกลงความรวมมือ การจัดต้ังและดําเนินงานหนวยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ
ฮารดดิสกไดรฟ ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  กับ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วศ.4.1-8 บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการจัดต้ังและดําเนินการหองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขายเซ็นเซอรไร
สายระหวางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วศ.4.1-9 ขอเชิญใหขอมูล/ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการจัดต้ังสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
วศ.4.1-10 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย
วศ.4.1-11 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทท่ัวไป
วศ.4.1-12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยรวม

คณะวิศวกรรมศาสตรและภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจชุมชน
วศ.4.1-13 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทความ

รวมมือกับตางประเทศ
วศ.4.1-14 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  ทุนสนับสนุนความรวมมือกับ

ตางประเทศ ประเภท Matching Fund
วศ.4.1-15 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไป

ตางประเทศจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.4.1-16 เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
วศ.4.1-17 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
วศ.4.1-18 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัล

ผลงานทางวิชาการ
วศ.4.1-19 หนังสือครบรอบ 40 ป คณะวิศวกรรมศาสตร  40 ป ศิษยเกาดีเดน, 40 ป ผลงานเดน, 40 ป รางวัลเดน 

และทําเนียบศิษยเกา
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วศ.4.1-20 มติท่ีประชุมกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 26  
กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเดนระดับคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อรับการเชิดชูเกียรติ ในวัน
นักวิจัย ม.อ. ประจําป 2551

วศ.4.1-21 ช่ืนชมทีมงานศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู และ ทีมงานหองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขาย
เซ็นเซอรไรสาย

วศ.4.1-22 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/award1.xls

วศ.4.1-23 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
วศ.4.1-24 ฐานขอมูลวิจัยของหนวยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 4 แหลงทุนวิจัย ตัวอยางเชน

1. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร
2. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
3. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากงบประมาณแผนดิน
4. ฐานขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก

วศ.4.1-25 การประชุมหารือ เรื่อง "การจัดทํา Road map สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู" รวมกันระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม.อ. และ NECTEC เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  
2550  ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร

วศ.4.1-26 ประชุมหารือรวมกับ รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ผูอํานวยการศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ 
ฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม  2550 ณ หองประชุม 3
 คณะวิศวกรรมศาสตร

วศ.4.1-27 ประชุมหารือรวมกับท่ีปรึกษาและผูอํานวยการศูนย TRIDI ในหัวขอเรื่อง "ดานโทรคมนาคม  
อิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ" เม่ือวันท่ี 28  ธันวาคม  2550  ณ หองประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร

วศ.4.1-28 ประชุมหารือรวมกับผูชวยผูวาการไฟฟาพลังน้ําพรอมคณะ กฟผ. เพื่อพิจารณา "ราง"  MOU ระหวาง 
กฟผ. กับ ม.อ.  เม่ือวันท่ี 29  สิงหาคม  2550   ณ หองประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร

วศ.4.1-29 โครงการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ จากการศึกษาฝกงานและ
ฝกอบรมภายในประเทศ ระยะสั้น คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วศ.4.1-30 เว็บไซตศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการจัดการทรัพยสินทางปญญา คณะวิศวกรรมศาสตร 
(http://www.eng.psu.ac.th/cicip/ )

วศ.4.1-31 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2551  เม่ือวันอังคารท่ี 25  
มีนาคม  2551 หองประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร
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วศ.4.1-32 แนวทางการเช่ือมโยงงานวิจัยวิศวฯ กับ อุตสาหกรรมและชุมชน
วศ.4.2-1 Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 6 (8-9 พฤษภาคม 2551)
วศ.4.2-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 019/2549 เรื่อง แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในการตรวจแกไขตนฉบับผลงานทาง

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร และ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง  ทุนสนับสนุนคาตรวจแกไข 
(Editing) ตนฉบับผลงานทางวิชาการ เพื่อนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ

วศ.4.2-3 หนังสือครบรอบ 40 ป คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.4.2-4 ตัวอยางขาวประชาสัมพันธการเผยแพรผลงานวิจัยเดนๆ ผาน web-site ของคณะฯ อาจารยภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ไดรับรางวัล Special Submission จาก Thailand Energy Awards 2008
วศ.4.2-5 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ  2551 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกอาจารย ตัวอยางดานการวิจัย อาจารยตัวอยางรุนใหม  ผลงาน
เดนดานวิจัย และผลงานประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2551

วศ.4.2-6 เรื่องเลาเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกผลงานและนักวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยในวันนักวิจัย ม.อ. ป 51 
โดยรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

วศ.4.2-7 ตัวอยางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยรวมระหวางคณะกับภาคอุตสาหกรรม
1. การศึกษาปญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผนรมควัน
2. ระบบกําจัดแอมโมเนียจากหางน้ํายางสําหรับการผลิตยางสกิมบล็อก

วศ.4.2-8  ฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.4.13-1 ตัวอยางใบสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

1. ระบบอบแหงแบบถังสองช้ัน (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ และคณะ)
2. สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครงใบโดยใชสารประกอบเปอรออกไซด  (ผศ.ดร.กุล
ชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์)
3. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไมหรือสมุนไพรธรรมชาติ (รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน)

วศ.5.1-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ.2536
วศ.5.1-2 บันทึกขอความ มอ. 208.1/ 090 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 แจงขอขัดของในการปฏิบัติงานดานการ

บริการวิชาการ
วศ.5.1-3 คูมือการใหบริการวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html)
วศ.5.1-4 แจงผลการจดทะเบียนท่ีปรึกษา  หมายเลขทะเบียนเลขท่ี 1538 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2547
วศ.5.1-5 แผนปฏิบัติการประจําป 2550  ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร

________________________________________________________________________________
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วศ.5.1-6 แผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/Palm-Plan.xls)

วศ. 5.2-1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร (https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php)
วศ. 5.4-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
วศ. 5.6-1 รายช่ือโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/Integration/project_name51-08-10.xls)
วศ. 5.6-2 รายละเอียดโครงการท่ีปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน(กลุมท่ี 4)
วศ. 5.6-3 รายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมและการสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเข่ือนกันทรายและคลื่น
วศ. 5.6-4 รายละเอียดโครงการจัดฝกอบรมประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับเครือขายไรสาย
วศ. 5.6-5 รายละเอียดโครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise ES 

for SE) ในจังหวัด ปตตาน ียะลา สงขลา และสตูล
วศ. 5.6-6 รายละเอียดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล
วศ. 5.7-1 รายละเอียดโครงการคายอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 132
วศ. 5.7-2  รายละเอียดโครงการพลังงานทดแทนเพื่อเยาวชน
วศ. 5.7-3 รายละเอียดโครงการคายสรางลานกีฬาเอนกประสงคตานยาเสพติด
วศ. 5.7-4 รายละเอียดโครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง
วศ. 5.7-5 รายละเอียดโครงการวันเด็กแหงชาติ 2551
วศ. 5.9-1 ฐานขอมูลหนวยงานความรวมมือ http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/service.html
วศ. 6.1-1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2550
วศ. 6.2-1 หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรจากเงินรายไดคณะฯ เพื่อสงเสริมการแตงกาย

ชุดผาไทยของคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.7.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาระ 5.1 

ครั้งท่ี 10/2549, วาระ 5.1 ครั้งท่ี 3/2551, วาระ 1.7 ครั้งท่ี 6/2549, วาระ 1.11 ครั้งท่ี 7/2549, วาระ 1.6 ครั้งท่ี
 5/2551

วศ.7.2-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2538
วศ.7.2-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2545
วศ.7.2-3 แบบขอตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
อาจารยบริหาร
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วศ.7.3-1 แผนการจัดการความรู/เปาหมาย  คณะวิศวกรรมศาสตร  ป  2550-2551 และ รายช่ือทีมงานการจัดการ
ความรู http://www.km.eng.psu.ac.th

วศ .7.3-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง การแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู
วศ.7.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงาน/การบริการ ในกลุมงานบริหารท่ัวไป ประจําป

 2550
วศ. 7.5-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 196/2550 เรื่อง ขอยกเลิกและแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 7.5-2 ระบบสารสนเทศตางๆ (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/)
วศ. 7.5-3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลของคณะฯ
วศ. 7.6-1 แผนพับประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ. 7.6-2 จดหมายขาว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวงป พ.ศ.2550
วศ. 7.6-3 เวบไซดคณะวิศวกรรมศาสตร  http://www.eng.psu.ac.th
วศ. 7.6-4 รายละเอียดโครงการ ม.อ.วิชาการ
วศ. 7.6-5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อ
วศ. 7.6-6 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=291 

&task=listcat&catid=1
วศ. 7.6-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 0905/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิศวกรรม

พลังงาน
วศ. 7.6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 084/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ

วิศวกรรมศาสตร
วศ. 7.7-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน

รางวัลผลงานทางวิชาการ
วศ.7.8-1 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ประจําป 2550
วศ.7.12-1 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.7.13-1 http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/

วศ. 8.2-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 087/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง 1 ป ประจําปงบประมาณ 2550

วศ.8.2-2 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 086/2548 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคา
ครุภัณฑ ปงบประมาณ 2550

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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วศ.8.2-3  เกณฑการพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550
วศ.8.2-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 082/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดเงินคาวัสดุ คณะ

วิศวกรรมศาสตร
วศ.8.2-5 คูมือปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุ
วศ.8.2-6 ตารางเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.8.2-7 ตารางการใชหองเรียน
วศ.8.2-8 หนังสือเชิญเปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 1/2551 ตัวอยางขอมูลรายวิชาท่ีสอนโดยอาจารยพิเศษ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2550
วศ.8.2-9 หนังสือเชิญอาจารยไปเปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 1/2550
วศ.8.2-10 ขอมูลอาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2550
วศ. 9.1-1 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 

4), กรกฎาคม 2551
วศ.9.1-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงต้ังคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการ

ประจําคณะ พ.ศ. 2522 และคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 025/2549, 049/2549 และ 082/2550  
เรื่องแตงต้ังกรรมการประจําคณะ

วศ.9.1-3 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ี 192/2550  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร

วศ.9.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 1736/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2549

วศ.9.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2549
วศ.9.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย สมศ.
วศ. 9.2-1 คําอธิบายรายวิชา 200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
วศ. 9.2-2 คําอธิบายรายวิชา 225-348 การควบคุมคุณภาพ
วศ. 9.3-1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 ของภาควิชาและหนวยงาน

ตางๆ ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.10.1-1 โครงการรับนักศึกษาดวยวิธีการรับตรง ปการศึกษา 2550
วศ.10.1-2 ประกาศการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปการศึกษา 2550

________________________________________________________________________________
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550
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