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 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 
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คํานํา 
 

วัตถุประสงคในการจัดทํารายงานฉบับนี้  เพื่อเปนการรายงานการดําเนินงานของสถานวิจัย
เทคโนโลยีเครือขาย ประจําป 2550 ตามองคประกอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังนี้เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
กิจกรรมตางๆ ของสถานวิจัยฯ และเพื่อสามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานในโอกาสตอไป 
 

องคประกอบ 
  องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
  องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ 

 

ชวงเวลาท่ีรายงาน 
  7 มกราคม 2550 – 6 มกราคม 2551 

 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ  .................................................................. 
(รองศาสตราจารย ดร.สินชัย  กมลภิวงศ) 
ผูอํานวยการสถานวิจยัเทคโนโลยีเครือขาย 

มิถุนายน 2551 
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สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 6-1 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 7-1 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550  

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 8/1-1 
องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 8/7-1 
องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ 8/11-1 

ภาคผนวก 
อ่ืน ๆ 10-1 
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ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน 
 
ความเปนมา 

2542 เร่ิมจัดต้ังเปนกลุมวิจยัช่ือ กลุม Information Networking engineering 
2545  จัดต้ังเปนหองปฏิบัติการวิจัย CNR (Center for Network Research) 
2548 จัดต้ังเปนหองปฏิบัติการวิจัยภายใตโครงการจัดต้ังกลุมวจิยั คณะวิศวกรรมศาสตร 
2550  จัดต้ังสถานวจิยัเทคโนโลยีเครือขาย ภายใตโครงการจัดต้ังสถานวิจัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 
1. เพื่อสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

(To foster research and development in information and communications engineering 
technologies) 

2. เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(To offer manpower training and enhance trained researchers in their understanding and 
application of strategic science and technologies) 
 

วิสัยทัศน 
สนับสนุนการวิจัยและการศึกษารวมกันกบัภาครัฐ มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมเพ่ือเปนสถานวิจยั
ท่ีมีความเปนเลิศระดับประเทศภายใน 3 ป  (ป2552) 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและเครือขายวิศวกรรมส่ือสาร 

และคุณธรรมในระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
2. สรางองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ และเช่ือมโยงสูสากล 
3. การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูภาคปฏิบัติเพื่อรวมมือและถายทอดใหแก องคกรของรัฐ 

ภาคเอกชนและสังคมทองถ่ิน 
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เปาประสงค 
1.  เพื่อสนับสนุนการวิจัยในสาขาท่ีมีศักยภาพไปสูความเปนเลิศ 
2.  เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมเครือขายและส่ือสารท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของประเทศ และเช่ือมโยงสูสากล  
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุนใหม 
4.   เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ความสามารถ  ดานวิชาการ และ คุณธรรม  จริยธรรม ในวิชาชีพ 

 
 
 
 
โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 

แผนภมิูการแบงสวนราชการและการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูอํานวยการสถานวิจัย  

คณะกรรมการดําเนินงาน  

IPv6/Next Generation 
Network Protocol 

Multimedia 
Communications 

e-learning/ 
Distance learing 

Wireless and Mobile 
Communications 
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ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน 
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย (Centre for network Research (CNR))  จัดต้ังข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 

2550 เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและสงเสริมความเขมแข็งของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 
มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร 

ผูอํานวยการสถานวิจยัเทคโนโลยีเครือขาย คือ รองศาสตราจารย ดร.สินชัย  กมลภวิงศ 
รายช่ือบุคลากรในสถานวิจยัเทคโนโลยีเครือขาย มีดังนี ้
1. รองศาสตราจารยทศพร  กมลภิวงศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. Mr.Kevin Robert Elz     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. นายสุธน แซวอง      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. นายธัชชัย  เองฉวน     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
5. นายฉัตรชัย  จนัทรพร้ิม    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
6. ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
7. นางสาวมัลลิกา  อุณหวิวรรธน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
8. นายธรรมรัฏฐ  สมิตะลัมพะ   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

(เขตการศึกษาภูเก็ต) 
9. ดร.นิษฐดิา  เอลซ     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 

สถานวิจัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสถานวิจัยไดบรรลุเปาหมาย 
 

องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 
สถานวิจัยฯ มีนโยบายการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนใหบุคลากรในสถานวิจัยมี

สวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และมอบหมายงาน
ใหเปนไปตามความถนัดและศักยภาพของแตคน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปและนําผล
มาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน มีการจัดสวัสดิการและสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานและ
สรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

 
องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ * 

มีอาจารยจากมหาวิทยาลัย National Chi Nan University  และ National Ilan University  ประเทศ 
ไตหวนั ไดเขาเยี่ยมสถานวิจยัฯ และสถานวิจัยฯ ไดสงนกัศึกษาเขาฝกงาน ณ มหาวทิยาลัย National Chi Nan 
University และ National Ilan University  ประเทศไตหวันรวมถึงมีอาจารยของสถานวิจยั ฯ ไปดูงานและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ ภาควิชาฯ ลงนาม MOU และขอเสนอโครงการรวมมือกับ
ตางประเทศหลายโครงการ  
 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

6-1 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 

ลําดับ
ท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  

คะแนนท่ี
ได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1) 20 5.00 ดีมาก 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (13)       

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา (2)       

4 การวิจยั (9)       

5 การบริการวิชาการแกสังคม (3)       

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (3) 20 4.00 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 40 4.50 ดี 

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       

11 วิเทศสัมพันธ* (1) 10 5.00 ดีมาก 

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 50 4.75 ดีมาก 

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน       
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 ของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย

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

ตา
มเ
กณ

ฑ 
(1,

2,3
)

เที
ยบ

แผ
น 

(1,
0)

พัฒ
นา
กา
ร (

1,0
)

รว
ม 

5 ค
ะแ
นน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20
    1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(รอยละ)

20 - - - - - - 90 3 1 1 5 5.00

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20
    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 6.67 - - - - - - 3 3 3 ขอ 3 2 1 1 4 1.334

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

6.67 - - - - - - 2 2 2 ขอ 2 2 1 1 4 1.334

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

- - - - - - 80 80 2

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 6.66 - - - - - - 2 2 2 ขอ 2 2 1 1 4 1.332

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน (ภายใน

มหาวิทยาลัย) (ครั้ง)

- - - - - -

11. วิเทศสัมพันธ*  (14) 10
    11.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ (โครงการ) 10 - - - - - - 3 3 3 2 3 1 1 5 5.00

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.
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 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
8/1-1 

 

ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
เปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน ไดบรรลุตามที่กําหนดดังจะเห็นไดจากรายงานผลการดําเนินการประจําป 2550
ของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย สถานวิจัยฯ มีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการพัฒนานักวิจัยรุนใหมผลักดันใหเปน
หัวหนาโครงการ มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การนําเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

เอกสารอางอิง:  
1. รายงานผลการดําเนินการของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย ประจําป 2550 ขอ 7 ผลการดําเนินงานของสถาน

วิจัย  (หนา 3) 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
        1.จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก มีจํานวนนอย 
        2.อาจารยมีภาระหนาที่มากและหลากหลาย 
        3.การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆยังคอนขางนอย 

2. จุดแข็ง 
1.ผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.มีทุนการศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและเอก 

3. โอกาส 
1.อาจารยที่ศึกษาตอตางประเทศของวิทยาเขตหาดใหญจะทยอยกลับมาในอีก 1 – 2 ป ซึ่งเปนอาจารยระดับ 
บัณฑิตศึกษาและสามารถสรางสรรคงานวิจัยและปรับสัดสวนผลการดําเนินงานท่ียังคงเปนปญหาในจุดออนได 
 

4. อุปสรรค 
        1.สถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนทําใหนักศึกษาไมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย 

2. กิจกรรมสวนใหญดําเนินการในกรุงเทพ มีปญหาการเดินทาง ระยะทาง คาใชจาย จํานวนเท่ียวบินท่ีนอยลง 

     กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. สนับสนุนใหเพ่ิมงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2. อาจารยทุกคนควรมีโครงการวิจัยโดยเฉล่ีย 1  โครงการตอป  
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้:  
7.2    ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 
7.4    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ 
         ประสิทธิภาพ (ระดับ) 
7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ 
         ตางประเทศ(รอยละ) 
7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ(ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
สถานวิจัยฯมีเกณฑและระเบียบการสรรหาและประเมินผูบริหารอยางเปนระบบชัดเจนตามระบบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และมีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารจากสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดมีการเปดโอกาสให
ผูบริหารสถานวิจัยไดแสดงวิสัยทัศนการนําองคกรกอนการจัดต้ังสถานวิจัย  ผูบริหารสถานวิจัยไดดําเนินการบริหารโดย
การจัดทําวิสัยทัศน แผนกลยุทธ และโครงสรางและระบบบริหารท่ีทําใหสามารถปฏิบัติการ ตามวัตถุประสงคและ   
พันธกิจ และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามภาระที่ไดรับมอบหมาย และแบงสวนการจัดการงานดานตางๆ อยาง
ชัดเจน และมีโครงสรางและกําหนดหนาที่ของผูบริหารในดานตางๆ ทั้งในระดับกรรมการสถานวิจัย และกําหนดหนาที่
ของบุคลากรและนักวิจัยในดานตางๆอยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
เสนอผลงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง/1 คน รวมถึงสงบุคลากรเขารับการอบรมในหัวขอที่
เก่ียวของ จากงบประมาณของหนวยงานเอง มีการสรางขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัยและนักศึกษา โดยเปดโอกาสใหไป
พัฒนาและทําวิจัยในตางประเทศ รวมถึงมีประกันสังคมใหกับนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด สงเสริมให
บุคลากรเปนหัวหนาโครงการวิจัยปละ 1 คน , มีการปรับปรุงสรางบรรยากาศและสถานที่ทํางานใหนาอยู 

สถานวิจัย มีระบบการประชุมสถานวิจัย เพ่ือพิจารณานโยบายและทิศทางและการดําเนินงานของสถานวิจัย และ
รายงานการเงินของสถานวิจัย เพ่ือติดตามงาน  

เอกสารอางอิง :   
1.บันทึกการจัดต้ังสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 
2. .รายงานผลการดําเนินการสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย ประจําป 2550 ขอ 6 ทิศทางการวิจัย หนา 2 
3.รายงานผลการดําเนินการสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย ประจําป 2550 ขอ 7.1.1.6 การพัฒนาศักยภาพการพัฒนานักวิจัย
รุนใหม หนาที่ 3 
4.ขอเสนอโครงการจัดต้ังสถานวิจัยเฉพาะทาง  สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย ขอ 9 แผนการดําเนินการหลักของสถานวิจัย 
และขอ 10 งบประมาณสนับสนุน หนาที่ 13 – 15 
5. ผลการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย 
6.บันทึกขออนุมัติเดินทางเขารวมแสดงผลงานและประชุมวิชาการของคณาจารย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
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1. ไมมีผูชวยวิจัยเต็มเวลา 
        2. นักวิจัยหลักคืออาจารย ดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ 
            ประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกับหนวยงานตนสังกัด 

3. มีเจาหนาทีธุรการเพียงคนเดียวซึ่งตองเรียนรูทุกระบบงาน 
4. อาจารยยังมีความตระหนักในกิจกรรม 5 ส. คอนขางนอย 

2. จุดแข็ง 
1. สามารถสนับสนุนใหนักวิจัยไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

        2. สามารถสนับสนุนสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
        3. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการปฏิบัติ 
3. โอกาส 

1. สถานวิจัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่นาสนใจ 
2. เจาหนาที่ธุรการมีโอกาสเรียนรูทุกระบบงาน 

        3. มีความรวมมือกับสถานบันตางๆทั้งในและตางประเทศ 
        4. นํากิจกรรม 5 ส. ของภาควิชาและคณะเขามาประยุกตใช 
4. อุปสรรค 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกับ
หนวยงานตนสังกัด นํ้าหนักในงานวิจัยยังมีผลนอยในการพิจารณาผลงาน 

          2.การหานักวิจัยมาชวยงานดวยยากเน่ืองจาก 

• วิศวกรยังเปนที่ตองการของตลาด 

• เงินตอบแทนที่เสนอใหไมสามารถแขงขันกับภาคอุตสาหกรรมได 

• ไมอยากทํางานในทองถ่ิน 
         3.อาจารยและนักศึกษายังมีความตระหนักในกิจกรรม 5 ส. คอนขางนอย 

กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. การกําหนดใหมีมาตรฐานในการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
2. การสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรประจําสายสนับสนุนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพ (เชน การทําโครงการประปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน) 
3. สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมการแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานอื่น 
4. ใหกําหนดขอปฏิบติัขั้นพ้ืนฐานของกิจกรรม  5 ส. ของหองปฏิบัติการ 
5. สงเสริมใหอาจารยมีความตระหนักในกิจกรรม 5 ส. มากยิ่งขึ้น 
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องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพนัธ 

ชื่อตัวบงชี้:  
11.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ(โครงการ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
สถานวิจัยรับนักศึกษาฝกงานชาวตางชาติรวมกับโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และเปดรับ

นักศึกษาตางชาติในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนรวมกับประเทศญี่ปุนผานระบบการเรียนทางไกล 
โครงการSOI-Asia project อาจารยและบุคลากรไดเดินทางไปเย่ียมชมมหาวิทยาลัยในประเทศ ไตหวัน ญี่ปุน และ
ฝรั่งเศส เพ่ือหารือความรวมมือ มีโครงการความรวมมือในโครงการตางๆ ดังเชน โครงการ Franco-Thai และโครงการ 
My SIP 

 

เอกสารอางอิง :   
1.เอกสารลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัย KEIO ประเทศญี่ปุน 
2.ขอเสนอโครงการ  STIC Asia Project 
3.ขอเสนอโครงการความรวมมือ Franco - Thai 
 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- ยังไมมีอาจารยที่ประจํารวมทําวิจัยตางประเทศ (ยังคงมีเฉพาะนักศึกษา) 

2. จุดแข็ง 
สถานวิจัย มีความสัมพันธในดานวิเทศสัมพันธ การวิจัยและพัฒนา กับมหาวิทยาลัยในประเทศ ไตหวัน (มี MoU 

จํานวน 3 ฉบับ) ญี่ปุน(มี MoU จํานวน 1 ฉบับ) ฝรั่งเศส (มีโครงการวิจัยรวม  2 โครงการ) เปนอยางดี โดยมีโครงการ  
ตาง ๆ เกิดขึ้น เชน การแลกเปล่ียนนักศึกษา การรวมมือทําวิจัย และการพัฒนาขอเสนอโครงการตางๆรวมกัน นอกจากน้ี
ยังมีความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ เชน IPv6 Forum, APv6TF (Asia Pacific IPv6 Task Force) 
3. โอกาส 

มีทุนความรวมมือ กับประเทศตาง ๆ เชน โครงการภายใต STIC-Asia Program, โครงการ Thai-Franco, Thailand-
EU Program,โครงการเรียนทางไกล e-learning ภายใต SOI-Asia Project  

4. อุปสรรค 
ระยะทาง 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
กําหนดแผนการที่ชัดเจนในดานวิเทศสัมพันธ 
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 ดัชนีช้ีวดัสัมฤทธ์ิผลในการดําเนินงาน 2550 ผล (1 ป) 
1. ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร   

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 
1.1.1  ระดับชาติ 
1.1.2  ระดับนานาชาติ 

1.2 การนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 
1.2.1  ระดับชาติ 
1.2.2  ระดับนานาชาติ 

1.3 การเผยแพรในลักษณะอ่ืน 
1.3.1  หนังสือพิมพ/วารสาร 
1.3.2  โทรทัศน 
1.3.3  อ่ืนๆ 

1.3.3.1 การแสดงนิทรรศการ,Demonstration/exhibition 
1.3.3.2 technical workshop,  
1.3.3.3 การบรรยายทางวิชาการ, 
1.3.3.4  in-house training 

 
1 
- 
 
2 
3 
 
1 
- 
4 
- 
4 
- 
- 

 
2 
 
 
2 
8 
 
2 
- 

25 
2 
11 
10 
2 

2. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (รับเขาใหม) 
2.1 มหาบัณฑติ 
2.2  ดุษฎีบัณฑิต 

 
3 
1 

 
4 
1 

3. จํานวนสิทธิบัตรหรือ Open Source License หรือผลงานท่ีนําไปใช
ประโยชนได 

1 - 

4. รางวัลจากการแขงขัน 2 3 
5. จํานวนเงินวิจยัสมทบจากแหลงทุน 

5.1 ภายนอก (ลานบาท) 
5.2 ภายใน (ลานบาท) 

 
3 
1 

 
4,691,880 

- 
6. การพัฒนาศักยภาพการพัฒนานักวิจยัรุนใหม (เชนการเปนหัวหนา

โครงการวิจัย) (คน) 
1 1 

7. ฐานขอมูลของสถานวิจัย** 
7.1 Web Site 
7.2 การ link กับ web site อ่ืน 

 
1 
5 

 
3 
2 




