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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
ความเปนมา 

2532 เร่ิมโครงการจัดตั้งภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร โดยเปดหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
2532 ไดรับการจัดตัง้เปนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  โดยเปดสอบหลักสูตร   ปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
2544 เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร 
2545 เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาเขตภูเกต็ 
2547 เปดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
2549  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง 
2550  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง  
2551  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง  
 

วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 
เนนความเปนเลิศ และบูรณาการในแขนงวชิา ตอไปนี ้

– แขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 

– แขนงวิชาวิศวกรรมเครือขาย 

– แขนงวิชาวิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 

– แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
วิสัยทัศน 

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม และผลงานทางวิชาการในสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอรที่มีคณุภาพระดับ
สากล” 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทีค่ิดเปนทําเปน มีคุณภาพ จริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และ บัณฑติศึกษา 

2. ผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพในระดบัสากล 

3. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

4. สงเสริมการบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกองคกร 

วัตถุประสงค และ/ หรือภารกิจหลัก  

เปาประสงค  
1.  เพื่อเสริมสรางงานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพไปสูความเปนเลิศ 
2.  เพื่อสรางและถายทอดผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ และเชื่อมโยงสูสากล  
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3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ คิดเปน ทําเปน  มีคุณธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 
4.  เพื่อบูรณาการองคความรูสูสังคมและชุมชน  
5.  เพื่อบริหารจัดการองคกรเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู  โดยมีการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ 
 

แนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ของมหาวิทยาลัย 
2548 การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองโดยหองเรียนเสมือนและคอมพิวเตอรชวยสอน 
2550 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลการจัดอันดับ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อป 2549 ภาค

วิชาฯ ถูกจดัอยูในอนัดับที ่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรทั้งประเทศ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน
และการวิจัย 
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ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดรับการจัดตั้งเปนภาควิชาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตป พ.ศ. 2535 โดยมีนักศึกษารุนแรกจํานวน 30 คน จนถึงปจจุบันรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ และ ภูเก็ต โดยแตละวิทยาเขตเปดรับนักศึกษารุนละประมาณ 120 คน 
และนอกจากมีการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีแลว ภาควิชาฯ ยังเปดการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิต ในป พ.ศ. 2544 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 2547 อีกดวย ซ่ึงในระดับบัณฑิตศึกษา ปจจุบันมี
นักศึกษาในปการศึกษา 2552 รวมทั้งหมด 51คน ในจํานวนนี้มีนักศึกษาตางชาติรวมทั้งสิ้น 10 คนซึ่งเปน
นักศึกษาในประเภท Research Program หรือทําวิทยานิพนธ ทั้งสิ้น 
การเรียนการสอน 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถรูจริงและสามารถนํามาประยุกตปฏิบัติ 
ไดเปนอยางดี ทางภาควิชาฯจึงกําหนดใหมีแขนงวิชาทีเ่ปดสอนแบงออกเปน 4 แขนงดังตอไปนี ้

·      วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 
·      วิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร   (Computer System Design) 
·     วิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks) 
·     วิศวกรรมระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและหุนยนต (Robotic and Computer Control Systems) 

การรับนักศึกษา 
เพื่อจูงใจใหนักเรียนที่มีคุณภาพ เลือกมาเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร ทางภาควิชาฯจึงมีโครงการรับ

นักเรียนดวยช่ือโครงการดาวรุงคอมพิวเตอร ซ่ึงทางภาควิชาฯไดมีโควตาพิเศษสําหรับนักศึกษาในกลุมนี้ที่มีผล
การเรียนดีและมีรางวัลจากการไปเขารวมกิจกรรมการแขงขันทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับชาติ และ
ยังมอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุนใหแกนักเรียนกลุมนี้ที่มีความโดดเดนทางดานคอมพิวเตอรจนไดรับรางวัล
ระดับชาติ นอกจากนี้ยังไดมีการขยายผลโครงการดาวรุงคอมพิวเตอรโดยการเพิ่มโอกาสใหกับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานคอมพิวเตอรในระดับภูมิภาคใหสามารถไดรับโควตาพิเศษเพื่อเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจํานวน 10 ที่นั่ง 

 ทั้งนี้ภาควิชาฯจะมีนโยบายเชิงรุกเพื่อใหสามารถเขาถึงนักเรียนในแตละโรงเรียนที่มีความโดดเดน
ทางดานการศึกษา โดยจัดกิจกรรมหลากหลายอาทิเชน จัดนักศึกษาและบุคลากรของภาคฯออกไปแนะนํา
ภาควิชาฯ เปดคาย Comp Camp โครงการจัดอบรมหุนยนตเดินตามเสน โครงการจัดอบรมเทคนิคการเขียน
โปรแกรม JAVA ใหแกนักเรียนและอาจารยจากโรงเรียนตางๆในภาคใต เปนตน 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดาน Network และ Software ดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงจากเงนิ
รายไดพัฒนาภาควิชาฯ  
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- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดาน Hardware 

- หองปฏิบัติการ Advanced Laboratory 

- หองปฏิบัติการเครื่องมือหนัก 

- หองโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร สามารถใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

- หองสมุดภาควิชา 

- ระบบเครือขายไรสายความเร็วสูงที่ใหบริการภายในภาควิชาฯ ทั่วทั้งอาคาร 

- เครื่องแมขายสําหรับนักศึกษาชื่อ takasila เพื่อใชเปน e-mail เก็บขอมลู เปนตน 

- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในตวัอาคาร เชน ระบบบตัรเขาออกภาควิชาฯ ดวย tag RFID และ 
ระบบกลองวงจรปด เปนตน 

การวิจัย 
    ภาควิชาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย โดยมีหองวิจัยเฉพาะทางในแตละสาขา มีการจัดสรรหองวิจัย
เฉพาะทางในแตละแขนง ซ่ึงในแตละกลุมวิจัยของภาควิชาฯ จะเปนผูดําเนินการโดยทุกแขนงจะเชื่อมโยงเขา
ระบบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรวงเงินเพื่อกระตุนใหเกิดกิจกรรมในแตละแขนงแบงออกเปน 
สําหรับจัดซื้อวัสดุเพื่องานวิจัยและหนังสือเฉพาะทางในแตละแขนง ใหการสนับสนุนการทําวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในภาควิชาฯ ใหมุงเนนงานวิจัยเปนสําคัญ อาทิเชน   

1.1. กําหนดงบประมาณสนับสนุนทีมวจิัยจากเงินรายได  
1.1.1. การซื้อหนังสือ/ตํารา 30,000 บาท ตอสาขา ตอป ทั้ง 4 สาขา 
1.1.2. คาใชสอย และคาครุภัณฑ และอ่ืนๆ 30,000 บาทตอสาขา ตอป 

1.2. กําหนดงบประมาณสนับสนุนระดับบณัฑิตศึกษาของภาควิชาฯ 
1.2.1. จัดสรรทุนใหนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
1.2.2. จัดสรรคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงใหแกนกัศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ทุกคน 
1.2.3. จัดสรรเงินทุนสนับสนุนคาใชจายจากการไปนําเสนอผลงานของนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา 

1.3. สนับสนุนและสงเสริมใหบคุลากรของภาควิชามีการทําวิจัยอยางตอเนือ่ง จะสามารถพบไดจากทีมวิจัย 
หองวิจยัและสถานวิจยัที่เขมแข็งของภาควชิาฯ สังเกตไดจากไดรับการสนับสนุนทุนบริหารกลุมวิจยั
ดังตอไปนี ้
- ศูนยวิจัยเครือขาย (CNR : Centre for Network Research)  

o ศูนยความเปนเลิศเครือขายอินเตอรเน็ตยุคหนา (COE-NGI) ไดรับการสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลัยและNECTEC 

o ศูนยความเปนเลิศเครือขายยุคหนา (NGN) ไดรับการสนับสนุนจากทาง TRIDI  
- กลุมวิจัยสารสนเทศ (ANW Informatics Laboratory) 
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o ทีมวิจัยสารสนเทศไรสาย (WIG) ไดรับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- กลุมวิจัยระบบสมองกลเครือขายผสม  (Ubiquitous Networked Embedded Systems)  
o หองปฏิบัติการรวมฯเครือขายเซนเซอรไรสาย (CRU-WSN) ไดรับการสนับสนุนจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร และ NECTEC 
- กลุมวิจัยระบบอัจฉริยะ iSys 
- ทีมวิจยัระบบอัจฉริยะไดรับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โดยมีกิจกรรมวิจัยในดานตางๆดังตอไปนี้ Artificial Intelligence, Braille & Assistive Technology, 
Machine Vision, Robotics and control, Signal Processing  

- กลุมวิจัยภาษามือ (วิทยาเขตภูเก็ต) 
o ทีมวิจัยการประมวลผลภาษามือและระบบหลายสื่ออัจฉริยะ ไดรับการสนับสนุนจากทาง

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กิจกรรมของภาควิชา 

โครงการตางๆ ที่ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ดําเนนิอยางตอเนื่อง  มีดังนี ้
1. การจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนานักศึกษาและผูสนใจทั่วไปใหเปนบุคลากรที่มีความ

พรอมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งวิทยา
เขตหาดใหญและภูเก็ต เชน โครงการ Sun Certificate Java programmer และ โครงการ Java  เปนตน 

2. บริการวิชาการทั่วไป ภาควิชาฯไดนําองคความรูจากการศึกษาและวิจัยมาประยุกตใชงานและสามารถ
นําไปถายทอดหรือสามารถนําออกไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศไดเปนอยางดี 
อาทิเชน โครงการบริการวิชาการจัดทําระบบ upload บทความในงานประชุมทางวิชาการทั้งระบบชาติ
และนานาชาติที่จัดในประเทศไทย โครงการบริการวิชาการที่คณาจารยไปเปนที่ปรึกษาเชิงเทคนิคใน
สายงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเชนเปนที่ปรึกษาทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม เปนตน 

3. การเปนเจาภาพหรือมีสวนรวมในจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เชน การสนับสนุน
กิจกรรมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรม (PEC) เปนตน 

4. การเปนเจาภาพจัดงาน ACM-ICPC Thailand 10-11 สิงหาคม 2552 
5. โครงการพัฒนานักศกึษาในดานวิชาการและกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการเปนศูนยประสานงานโครงการ

แขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย  (NSC) เชน  
1. โครงการอบรมความรูเบื้องตน สําหรับนกัศึกษาทีเ่ตรียมขึ้นชั้นปที่ 2 (CoE Summer Camp) 
2. โครงการคายเยาวชนคอมพวิเตอร (Comcamp) 
3. โครงการ CoE เพื่อสังคม 
4. โครงการ Robotic Camp 
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5. กิจกรรมวนัเดก็แหงชาต ิ
6. กิจกรรมงาน มอ.วิชาการ (ณ วิทยาเขตภูเก็ต) 
7. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกวดและแขงขัน และฝกอบรมในระดับชาติและ

นานาชาติ เชน โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) โดย 
NECTEC, การแขงขันหุนยนตแหงประเทศไทย, การแขงขันรถอัจฉริยะ และประกวด
แขงขันดานสมองกลฝงตัว เปนตน 

8. กิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเชิญวิทยากรภายนอก เชน ผูบริหารองคกรเอกชน
และ วิทยากรผูทรงความรูจากสาขาตางๆ เพื่อบรรยายพิเศษ และถายทอดประสบการณดาน
คุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 

โครงการตางๆ เหลานี้นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาส
ทํากิจกรรมทางดานวิชาการและนันทนาการ รวมทั้ง ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเตรียมความพรอม
ในการชีวิตการทํางาน 
โครงการความรวมมือกับตางประเทศ 

- โครงการหลักสูตรความรวมมือ Jiangxi University of  Science and Technology (JUST) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

- โครงการ SOI-ASIA  (School of Internet Project) กับประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีสมาชิกหลายประเทศทั่วเอเชีย 

- โครงการวิจัย ภายใตโครงการความรวมมือ STIC-ASIA กับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 

- โครงการวิจัย ภายใตโครงการความรวมมือ Franco-Thai กับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
  หลักสูตรของภาควิชาฯไดกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่สอดคลองกับปณิธานและปรัชญา
ของหลักสูตรอยางชัดเจน เพื่อการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและสอดคลองกับ
ความตองการมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงานอยางรอบดาน โดยสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรม ดวยการกําหนด
เปาหมายการทํางาน KPI  เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาจํานวนการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัด พบวา
บรรลุผลตามแผน 33 ขอจาก 38 ขอ  ทําใหคาเปอรเซ็นตผลความสัมฤทธิ์ที่ไดคือ 86.84% ซ่ึงสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวที่  85%  โดยผลสัมฤทธิ์อยางมีนัยสําคัญดังกลาว เกิดจากการนําผลการปฎิบัติงานของป
กอนๆ มาวิเคราะหหาปญหา สาเหตุของปญหา และ หาแนวทางการแกปญหา พรอมแนวทางการพัฒนา
อยางตอเนื่อง อีกทั้งวางแผนในเชิงรุกเพื่อการพัฒนาในอนาคตอยางยั่งยืน 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตที่จบออกไปจากภาควิชาฯ ตลอดหลายปที่ผานมาไดรับการจางงานโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ 
90 โดยรวมผูที่ศึกษาตอและงานอิสระ อัตราการจางงานเปนไปตามเกณฑทุกคน โดยมีอัตราเฉลี่ยการจางงาน
ของบัณฑิตสูงกวา 15,000 บาท/เดือน ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วไป สวนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามีผลงาน
ตีพิมพทุกคน กอนจบการศึกษา  

− มาตรฐานการเรียนรู 
ป 2552 ภาควิชาฯ ดําเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยใชหลักสูตรปรับปรุง ป          

พ.ศ. 2545 สําหรับนักศึกษาที่จะตองใชเวลามากกวา 4 ปในการเรียน และใชหลักสูตรปรับปรุงปพ.ศ. 2549 
สําหรับ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ถึง ช้ันปที่ 4  โดยทั้งสองหลักสูตร เนนการสรางความเขมแข็งใน 4 สาขาวิชา โดย
ในหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2549 ไดเพิ่มความเขมแข็งดานความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรมากขึ้น 
ในระดับปริญญาโทและเอกจะเนนพัฒนางานวิจัยกับหนวยงานอื่นๆ ในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงการ
เปดรับนักศึกษาตางชาติของความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 

ภาควิชาฯ เนนการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ (รายวิชาปฏิบัติการ, สัมมนา, โครงงาน) เกือบทุก
รายวิชาของภาควิชาฯไดมีการใชงานในระบบ VCR (Virtual Classroom) และ LMS  เพื่อใหนักศึกษา
สามารถทบทวนบทเรียนและติดตอกับผูสอนไดโดยการตั้งคําถามในรายวิชาของ LMS สําหรับการเรียนการ
สอน ระหวางวิทยาเขตหาดใหญและวิทยาเขตภูเก็ต มีการควบคุมมาตรฐานโดยการใชส่ือการสอนและการ
วัดผลรวมกัน 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลังสอบผานโครงรางวิทยานิพนธจะไดรับคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
สําหรับทํางานในอัตราสวน 1 : 1 และสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกทุกคนจะไดรับคอมพิวเตอรสวนบุคคล
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สําหรับทํางานในทันทีที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาแรก ภาควิชาฯมีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางทั่วถึง รวมทั้ง
ระบบ Wireless LAN ที่ครอบคลุมทั้งอาคารเรียน 

การประเมินและวัดผล ในการเรียนการสอนของภาควิชาใชระบบอางอิงเกณฑมาตรฐาน โดยที่ 
นักศึกษาจะตองไดระดับคะแนนไมนอยกวา 50 % จึงถือวาเรียนผาน (ระดับ D) 

− มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
 คุณวุฒิของอาจารยในภาควิชาฯ ในระดับต่ํากวาปริญญาเอก มีสัดสวนที่มากกวาภาควิชาอื่นๆ 

เนื่องจากเปนภาควิชาที่เกิดขึ้นลาสุดของคณะ ซ่ึงจะตองสงเสริมและพัฒนาตอไป อยางไรก็ดี ในทุกป จะมี
อาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาทยอยกลับมา ณ วิทยาเขตหาดใหญ และอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ต่ํากวาปริญญาเอกทยอยไปศึกษาตอ ซ่ึงสวนใหญเปนคณาจารยของวิทยาเขตภูเก็ต  
 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

กิจกรรมการพฒันานักศกึษาของภาควิชาฯ เนน 3 ดาน คือ การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาการมี
สวนรวมความเปนผูนําในกิจกรรมตางๆ และการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม โดยในสวนของภาควิชาฯ มี
กิจกรรมการอบรมใหความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม 
เตรียมความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูภาควิชาฯ การสงเสริมใหนกัศึกษาเขารวมการประกวดแขงขนั
ตางๆ โดยภาควิชาฯ เปนศนูยประสานงานในการจัดการแขงขันบางประเภท ในปการศึกษา 2550 นั้น ภาค
วิชาฯ ไดรับการคัดเลือกเปน Best Practice ของมหาวิทยาลัยฯ ในดานการผลิตบัณฑติ : ผลงานของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัล นอกจากนี้ ยงัมีกิจกรรมในการนําเสนองานวิชาการของภาควิชาฯ ออกสูสังคม เชน มอ.
วิชาการ วันเดก็ และคายวิชาการตางๆ  ซ่ึงในปการศึกษา 2552 ทางภาคฯไดสงเสริมกิจกรรมลักษณะนี้อยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะกรณกีารคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ดังจะเห็นไดจาก การรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มารวมทํางานวิจยักับอาจารยในมหาวทิยาลัย ภายใตโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน  
 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ในป พ.ศ. 2552 ภาควิชาฯ กําหนดนโยบายและจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับ
คณาจารย นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯ มีโครงการหลายโครงการ โดยตัวเลขเฉลี่ย
จํานวนเงินทุนวิจัยตออาจารยประจําสูงขึ้นจากปกอนเปน 623,317 บาท นักศึกษาสงผลงานเขาประกวดและ
ไดรับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล  รวมทั้ง การไดรับรางวัลแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย คร้ังที่ 12 งานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับการใชงานจริง ทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน การจัดการ
ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับคนตาบอด 
ตนแบบเครือขายเซนเซอรไรสายสําหรับระบบเฝาระวังตรวจสอบสวนยางพารา เปนตน ภาควิชาฯ มี
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หองปฏิบัติการขนาดใหญ และหองวิจัยหลายกลุม เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาดังกลาว และนอกจากนี้ยังมี
โครงการวิจัยที่รวมมือกับตางประเทศ เชน STIC-ASIA, Franco-Thai, DEWS, UNSW Project เปนตน  

 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควิชาฯมีนโยบายและแผนการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางชัดเจน และมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ซ่ึงเนนในดานการเปนที่ปรึกษาและการจัดการอบรม อยางไรก็ดี ยังตองสนับสนุน
โดยจัดใหมีระบบการจัดการที่เหมาะสม เพื่อรองรับความตองการของตลาด และสอดคลองกับศักยภาพของ
ภาควิชาฯ ซ่ึงในปที่ผานมา ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ 
ของภาควิชาฯ เชน โครงการ Microsoft Certificate Professional Developer For software Engineering 
Academy, โครงการ Sun Certificate Java programmer, โครงการ Phuket Java Phiwat, โครงการอบรมดาน 
embedded System โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป รวมทั้งโครงการบริการวิชาการที่
สามารถนํามาพัฒนาการเรียนหลักสูตรการสอน  เชน  โครงการพัฒนาคอรสแวร  พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครือขาย : วิศวกรรมเครือขายสื่อผสม ซ่ึง
ผลของการบริการวิชาการดังกลาว จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาฯในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต , ระบบใหบริการ Online Paper Submission ใหแกการประชุมวิชาการตางๆ ภายในประเทศ, ที่
ปรึกษาใหแกการสื่อสารและโทรคมนาคมแหงชาติ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการใหบริการวิชาการใหเปลา
แกสังคม และ ชุมชนในภาคใต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรเชน ประชุมกลุมยอยเชิงปฏิบัติการ  

 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ภาควิชาฯ ไมไดดําเนินงานกิจกรรมดานการทํานุบํารุงวฒันธรรมโดยตรง แตไดจัดใหมีกจิกรรมสงเสริม
จริยธรรมคุณธรรม ความสามัคคีแกนักศกึษาเสมอมา โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหนักศกึษาฟงเกี่ยวกับ
จริยธรรม อยางนอย 1 คร้ังทุกภาคการศกึษา และไดมีการทําบุญภาควิชาฯ เปนประจําโดยไดนิมนตพระสงฆ
มาสวดพุทธมนต และเทศนาธรรมแกบุคลากรและนกัศึกษา จดักิจกรรมทอดผาปา รวมทั้งเขารวมโครงการ
มิติจิตใจทีจ่ัดโดยสถาบันสันติศึกษา  
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  ภาควิชาฯ จัดระบบโครงสรางการบริหารและมอบหมายภาระงานชัดเจน มีการแบงสวนการจดัการงาน
ดานวิชาการออกเปนแขนงวชิา มีการจัดทาํแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห และ รายเดือนของบุคลากร ฝาย
สนับสนนุและมีการประชุมประจําสัปดาหและประจําเดอืน เพื่อติดตามผลงาน ภาควิชาฯ มีกําหนดพันธกจิ 
และภารกิจของภาควิชาฯโดยกําหนด  KPI ของภาควชิาฯ และหนวยงานสนับสนุน ภาควิชาฯ มีนโยบาย
ควบคุมคุณภาพการทํางาน และมีการสงเสริมใหบุคลากรในภาควิชาฯ ไปเขาอบรมเพิ่มพูนความรู ดูงาน และ
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เขารวมประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังไดจดัทําระบบ
ออนไลน ในการออกหมายเลขหนังสือราชการ และการจองหองภายในภาควิชาฯ สําหรับบุคลากรของ
ภาควิชาฯ 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ภาควิชาฯ บริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ ตามระเบียบการเงินโดยเครงครัด และไดกําหนด
แผนการใชเงิน โดยผานความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาฯ และรายงานใหที่ประชุมภาควิชาฯทราบเปน
ระยะ เพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบ ซ่ึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ภาควิชาฯ ไดนํามาใชเพื่อภารกิจ
ดานการเรียนการสอน และการวิจัย เชน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และการปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสราง 
ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดวยเงินรายได
ของภาควิชาฯ เอง เชน การเชาเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองปฏิบัติการ, การปรับปรุงหองปฏิบัติการ และ 
การสนับสนุนการศึกษาตอ และการอบรม ดูงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะ 
การเชาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชประจําหองปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอน เนื่องจากเปนหนวยงานการเรียน
การสอนในดานเทคโนโลยี จึงจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูง ที่มักจะมีราคาสูงกวาเกณฑ
ราคาเครื่องคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดการสนับสนุนดวยเงินงบประมาณ  ทําใหรายไดพัฒนา
ภาควิชาฯ สวนหนึ่งตองถูกใชเพื่อการดังกลาว ซ่ึงในอีกดานหนึ่ง อาจเปนการเสียโอกาสที่ภาควิชาฯ จะไดใช
เงินจํานวนดังกลาวเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมอื่นของภาควิชาฯ 
  
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 หนวยงานยอยตางๆ ในภาควิชาฯ เชน ฝายสนับสนุนดานธุรการ ฝายสนับสนุนหองปฏิบัติการซอฟตแวร 
ฝายสนับสนุนหองปฏิบัติการฮารดแวร มีการกําหนดการประกันคุณภาพภายใน การรายงานผลและการ
ติดตามงานทุกเดือน แตอยางไรก็ตาม การปรับปรุงระบบงานยังคงตองมีอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อใหระบบงานดี
ขึ้น ภาควิชาฯ มีเจาหนาที่ดูแลการรวบรวมและการเก็บขอมูลประกันคุณภาพโดยตรง ภาควิชาฯมีการประกัน
คุณภาพโดยการใชเนื้อหาสื่อการเรียนเดียวกันและประเมินขอสอบรวมกัน 
 
องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชนภาคใต 
 ภาควิชาฯ มีการจัดงานที่ใหความรู แกชุมชนในภาคใต 2 งานหลักในทุกป คือ งานวันเด็กแหงชาติ และ 
งานสัปดาหมอ.วิชาการ และมีโครงการของนักศึกษาทีรั่บนักเรียนชัน้มัธยมเขารับการอบรมและใหความรูแก
นักเรียนปละ 1-2 คร้ัง นอกจากนี ้ ภาควิชายังมีโครงการบริการวิชาการเพือ่อบรมใหแกบุคลากรของ
หนวยงานตางๆในภาคใตเปนประจําทกุป 
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องคประกอบที่ 11  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
 ในปนี ้ มีชาวตางประเทศ เขาเยี่ยมชมภาควิชาฯ จากมหาวิทยาลัยทีม่ี MOU ในประเทศตางๆ เชน 
มาเลเซีย, เซอรเบีย, ไตหวนั และ จีน และ นกัศึกษาของภาควิชาฯ เขารวมการฝกงานในมหาวิทยาลัยทีม่ ี
MOU ในประเทศตางๆ เชน มาเลเซีย และ ไตหวัน เปนตน อาจารยของภาควิชาฯไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการตางประเทศ รวมถึงการเดินทางของอาจารย บคุลากร และ นักศึกษา ไปรวมวิจยักับหนวยงานใน
ตางประเทศ เชน ญ่ีปุน ไตหวัน และ เยอรมัน เปนตน    
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของภาควิชา 
 

ลําดับท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  
คะแนน 
ท่ีได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ (1) 20 5.00 ดีมาก 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (13) 50 3.57 ดี 

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา (2) 20 4.50 ดี 

4 การวิจยั (9) 50 3.60 ดี 

5 การบริการวิชาการแกสังคม (3) 20 4.00 ดี 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (8) 20 4.63 ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4) 20 3.00  พอใช 

   คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 2300     

10 
ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
(2) 

10 
    

11 วิเทศสัมพันธ* (1) 10     

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 250     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน  4.04   ดี 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) 
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1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และ
แผนดาํเนินการ (3) 

20    35 33 94.29         5.00 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด (รอยละ) 

20 36 29 80.56    33 38 86.84 85 3 1 1 5 5.00 

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 
(26)  

50               3.57 

    ตัวบงชี้รวม (18) 30               3.45 

2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันา
และบริหารหลักสูตร (ระดบั) 

3.33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 1 5 0.56 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 

3.33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 1 5 0.56 
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2.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา (รอยละ) 

3.33   -4.5 582.58 34 -14.33 640.63 35.5 18.05 -15.00 1 1 0 2 0.22 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (รอยละ) 

3.33 27.5 2-
15.5-

10 

7- 
56- 
36 

34 2-17-
15 

5.88- 
50-

44.12 

35.5 5.63-
47.89-
46.48-

0 

5.63-
47.89-
46.48 

6-50-44-
0 

1 1 0 2 0.22 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารยรองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย (รอยละ) 

3.33 27.5 20-
4.5- 
3- 
0 

73- 
16- 
11- 
0 

34 25-5-4 73.53-
14.71-
11.76- 

0 

35.5 71.83-
16.90-
11.27-

0 

71.83-
16.90-
11.27-0 

75-14-11 1 1 0 2 0.22 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน (ขอ) 
 
 

 4  4   4 4 4 4 4      
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2.13 รอยละของหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

(รอยละ) 

3.34 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 1 1 5 0.56 

2.14 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคณุภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู (ระดับ (5)) 

3.34   4.49   4.33 4.44 4 4.44 4 3 1 1 5 0.56 

2.16 จํานวนวิทยานพินธและงาน
วิชาการของนกัศึกษาทีไ่ดรับ
รางวัลในระดบัชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ(ชิ้นงาน) 

3.34   13   19 4 10 10 4 3 1 1 5 0.56 

2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในหลักสูตร (รอย
ละ) 

3.33   50.25 101 241 41.91 72 291 24.74 33 0 0 0 0 0.00 
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    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20               3.75 

2.19 รอยละของอาจารยประจําซึง่มี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทีท่ําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธ (รอยละ) 

5 10 13 76.92 13 17 76.47 15 18.5 81.08 80 2 1 0 3 0.75 

2.20 รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด (รอยละ) 

5 17 6 283.333
3333 

11 8 137.5 16 13 123.08 80 3 1 1 5 1.25 

2.22 รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ) 
 
 
 

 2 0 2 paper 2 0 2 paper   1 
Journal 
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2.23 รอยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศกึษา
ทั้งหมด (รอยละ) 

5    57 796 7.16 56 885 6.33 6 1 1 0 2 0.50 

2.24 รอยละของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา Research Programs 

ตอจํานวนนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 

5   100 57 57 100 56 56 100.00 100 3 1 1 5 1.25 

2.25 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญา
เอก (คน) 

   1   6 3 7 7 3      

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4)  20              0 4.50 

3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

 (รอยละ) 

10 467 
HY 
364 
PK 

409 
HY 
364 
PK 

93.79 721 796 90.58 740 885 83.62 90 3 0 1 4 2.00 
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3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
คุณธรรมจริยธรรม และวนิัย
นักศึกษา (รอยละ) 

10 831 1 99.88 2 796 99.75 1 885 99.89 99 3 1 1 5 2.50 

4. การวิจัย (13)  50              0 3.60 

   40               4.25 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจยั (บาท/
คน) 

5 9,998,
383.1

1 

27.5 363,578 14,745,
513.23 

34 433,692 22,127,
744.15 

35.5 623,317 170,000 3 1 1 5 0.625 

4.4 รอยละของงานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและ ในระดบั

5 39.75 27.5 144.55 25 34 73.53 32 35.5 90.14 70 3 1 1 5 0.625 



 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 

7-7 

 

องคประกอบและตัวบงชี ้

คา
น้ํา
หน

ัก 

ผลการดําเนินงาน 

เป
าห
มา
ย 2

55
2 ผลการประเมินตนเอง 

คะ
แน

นถ
วง
น้าํ
หน

ัก 

ตั้ง 

 2550 

หาร 
2550 

ป 2550 
ตั้ง 

2551 

หาร 
2551 

ป 2551 
ตั้ง 

2552 

หาร 
2552 

ป 2552 

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

 

นานาชาติตอจาํนวนอาจารย
ประจํา (รอยละ) 

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวจิัย (บาท/คน) 

5 1,714,
403.1

4 

27.5 62,342 8,607,0
32.02 

34 253,148 7,807,6
41.68 

35.5 219,934 40,000 3 1 1 5 0.625 

4.6 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวจิัย (บาท/คน) 

5 8,283,
979.9

4 

27.5 301,236 6,138,4
81.21 

34 180,544 14,320,
102.47 

35.5 403,383 130,000 3 1 1 5 0.625 

4.7 รอยละของอาจารยประจําและ
นักวจิัยไดรับทุนทําวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบนัตอ
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวจิัย (รอยละ) 

5 19 27.5 69.1 12 34 35.3 24 35.5 67.61 65 3 1 1 5 0.625 
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4.8 รอยละของอาจารยประจําและ
นักวจิัยไดรับทุนทําวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวจิัย (รอยละ) 

5 9 27.5 32.7 6 34 17.6 12 35.5 33.80 35 1 0 1 2 0.25 

4.9 รอยละของงานวิจยัที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติ
และนานาชาต ิ(รอยละ) 

5 4 27.5 14.55 6 34 16.44 5 35.5 14.08 2 1 1 0 2 0.25 

4.10 รอยละของอาจารยที ่Active 

งานวิจยัตออาจารยประจําและ
นักวจิัย* (รอยละ) 

5 22 27.5 80.0 32 34 94.1 34 35.5 95.77 70 3 1 1 5 0.625 

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 10               1.00 

4.12 รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับ
การอางอิง (Citation) ใน refereed 

journalหรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

10 4 27.5 14.55 0 34 0.00 1 35.5 2.82 5 1 0 0 1 1.00 
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ตออาจารยประจําและนักวิจยั 

(รอยละ) 
 

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11)  20              0 4.00 

5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ี
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (รอยละ) 

6.66 8 40 20.0 14 34 41.2 6 35.5 16.90 30 2 0 0 2 0.67 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง

6.67 10 27.5 36.36 18 34 52.94 18 35.5 50.70 30 3 1 1 5 1.67 
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ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา (รอยละ) 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (รอยละ) 

6.67 87.49
+96.9

7 

 92.23   90  90.3 90.30 80 3 1 1 5 1.67 

5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพจิารณา
บทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอ
บุคลากรทั้งหมด (รอยละ) 

 4 27.5 14.55 16 34 47.06 6 35.5 16.90       

7. การบริหารและการจัดการ  (14)  20               4.63 

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล (ขอ) 

2.5 4  4   4  4 4 4 2 1 0 3 0.38 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (ระดับ) 

2.5 4  4   4  4 4 3 3 1 1 5 0.63 
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7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
(ระดับ) 

2.5 5  5   5  5 5 5 3 1 1 5 0.63 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ) 

2.5 5  5   5  5 5 5 3 1 1 5 0.63 

7.10 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขา
รวมประชุม วชิาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (รอย
ละ) 

2.5 15 27.5 54.55 34 34 100.00 28 35.5 78.87 60 2 1 1 4 0.50 
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7.11 งบประมาณสาํหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา
ทั้งหมด (บาท/คน) 

2.5 3,760,
271 
.29 

40 94,006 
.8 

4,260, 
026.00 

34 125,294.
9 

1,446, 
560.07 

35.5 40,748.
2 

32,000 3 1 1 5 0.63 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทกัษะในวิชาชพีทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
(รอยละ) 

2.5 19.5 19.5 100 19.5 19.5 100 19.5 19.5 100 100 3 1 1 5 0.63 

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพ
อื่น ๆ (ระดับ) 

2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 5 0.63 

7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน
มหาวิทยาลัย) (ครั้ง) 

   1   1 - - 0 0      

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

(5) 

20              0 3.00 
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9.1 มีระบบกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ) 

6.67   N/A   N/A 4 4 4 4 2 1 0 3 1.00 

9.2 มีระบบกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคณุภาพ
แกนกัศึกษา (ระดับ) 

6.67   N/A   N/A 4 4 4 4 2 1 0 3 1.00 

9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่
ไดรับการตรวจสอบความ
ถูกตองและทนัเวลา (ระดับ) 

6.66 5 4 4    4 4 5 5 2 1 0 3 1.00 

 

อธิบายสัญลักษณ 
                

*  หมายถึง องคประกอบ/ตวับงชี้ที่เปนเอกลกัษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย        

**  หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.          

***  หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.          

****  หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.                 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดของภาควิชาฯ เปน 85% : 

ตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  86.84%  มีตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว จํานวน 5 
ตัวช้ีวัด ไดแก  

- รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสตูร เนื่องจาก
เปนนักศึกษารุนแรกของโครงการพิเศษ ซ่ึงทางภาคฯก็ไดมีมาตรการในการสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมเสริม
วิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถสําเร็จไดในปถัดไป  

- รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย[6] 

- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด  

- รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
เอกสารอางอิง :   

1. รายช่ือและจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2552 
2. รายช่ือ และคุณวุฒิอาจารยที่ปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา 2552 
3. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2552 
4. ใบประกาศนียบัตร การไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติในรอบปการศึกษา 2552 
5. การนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย และการรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  
6. ฐานขอมูลของ Scopus และ ISI (2 บทความ) 
7. หนังสือเลขที่ มอ.240/1274.1 และ 240/1274.2  เร่ืองขออนุมัติในหลักการสนับสนุนทุนการศึกษา

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากเงินรายไดพัฒนาภาควิชาฯ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 
เร่ืองนักศึกษาทุนศิษยกนกุฏิ และ ทุนผูชวยวิจัย สนับสนุน 50/50 รวมกับภาควิชาฯ  
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. จํานวนนักศกึษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
2. สัดสวนงานวจิัยที่ตีพิมพเผยแพรในวาสารระดับชาติและนานาชาติและบทความที่ไดรับการอางอิง 

สัดสวนอาจารยประจําที่บริการวิชาการในระดับสูง เชน การพิจารณาวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

2. จุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ สนบัสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากวา 1 ลานบาทตอป [7] 
2. จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการของนกัศึกษาทีไ่ดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

[4] 
3. รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดบันานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา[5] 

4. รอยละของงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิอีกทั้งยังมีผลงานวิจยัที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาตทิี่มี Impact Factor จัดเปนอนัดับ 2 ของคณะฯ [5] 

5. มีสัดสวนของจํานวนเงินวิจยัตออาจารย 1 ทานเพิ่มสูงขึ้น  
3. โอกาส 

1. มีหนวยงานตางๆ ใหทุนวิจัยเฉพาะทางที่เกีย่วกับภาควิชาฯมากขึ้น 
2. มีความรวมมือกับหนวยงานระดับชาติ เชน  การสนับสนุนงบประมาณ การจดัซื้อครุภัณฑ การวิจยั

จาก TRIDI 
4. อุปสรรค 

1. สถานการณ 3 จังหวดัชายแดนภาคใตมสีวนทําใหนักศึกษาไมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย 
2. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. สงเสริมใหอาจารยเขารวมเปนกรรมการวชิาชีพ และทํากิจกรรมรวมมอืกับตางประเทศและ

นําเสนอผลงานในระดับวารสารวิชาการ 
2. ปรับชองทางการรับนักศึกษา เพื่อใหไดนกัศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

หลักสูตร 
หลักสูตรของภาควิชาฯไดกาํหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่สอดคลองกับปณิธานและปรัชญาของ

หลักสูตรอยางชัดเจน เพื่อการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและสอดคลองกับความ
ตองการมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ[1-3]  โดยทําการเปดหลักสูตรใหมี 4 แขนง คือ 

- แขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร 
- แขนงวิชาวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร 
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
ทั้งนี้ในการเปดการเรียนการสอนที่มีทั้ง 4 แขนงวิชา จะทําใหภาควิชาฯสามารถปรับเนื้อหาทางดาน

การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆไดอยางรวดเร็ว  
สําหรับดานการบริหารหลักสูตร ทางภาควิชาฯไดมีการจัดการ ดานเรียนการสอนใหเปนไปตาม

หลักสูตรเชนการเปดรายวิชาตางๆใหตรงกับหลักสูตร, จัดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญใหเหมาะสมกับ
รายวิชานั้นๆ เปนตน เนื่องดวยทางภาควิชาฯแบงการเรียนการสอนออกเปน 4 แขนงวิชา แตละแขนงจะมี
อาจารยที่เชี่ยวชาญประจําอยูในแขนงนั้นๆ และมีอาจารยที่เปนหัวหนาแขนงวิชาทําหนาที่ดูแลหลักสูตร
ในแขนงของตน โดยแตละแขนงวิชามีการจัดประชุมยอยเปนระยะๆ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุในวัตถุประสงค และใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ภาควิชาฯไดมีการประเมินหลักสูตรโดยกลุมอาจารย ในลักษณะการพูดคุยประเมินจุดดี-จุดดอยของ

หลักสูตร ตามรอบที่กําหนดโดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคือ 
- พิจารณาจากหลักสูตรในตางประเทศ 
- พิจารณาจากแนวโนมเทคโนโลยีปจจุบัน 

ทางภาควิชาฯไดนําผลจากการประเมินของคณาจารยมาทําการปรับปรุงหลักสูตร ไมวาจะเปนการปรับ
หลักสูตรแบบยอยและตามรอบ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทางวิชาชีพที่เปลี่ยนไป โดยการปรับ
หลักสูตรจะเนนและสงเสริมเรื่องการเรียนรูดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใหกับนักศึกษาเปนหลัก 
โดยจะเห็นไดจากการกําหนดใหมีรายวิชาปฏิบัติการ ฝกงาน เตรียมโครงงานและโครงงานในระดับปริญญา
ตรีและการเพิ่มหนวยกิตวิทยานิพนธในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
และในแตละรายวิชาก็จะมีงาน (assignment) ใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการแกไขปญหาดวย
ตนเอง รวมทั้งมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว โดย
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มีรายวิชาหัวขอพิเศษทางวิชาการคอมพิวเตอรสาขาตางๆ ที่สามารถเสริมรายวิชาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทันสมัย ใหแกนักศึกษา[11] สวนในดานจริยธรรม คุณธรรม กฎหมายและสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร ก็มี
รายวิชาประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ มีการบริหาร
หลักสูตรตามเปาหมายและวัตถุประสงค และมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  

สําหรับทางดานการใหบุคคลตางๆมีสวนรวมในการประเมินหลักสูตรนั้น  
- สําหรับอาจารย: จะมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆ ทั้งในที่ประชุมภาควิชาฯ [7] และการ

พูดคุยอยางไมเปนทางการ  
- สําหรับนักศึกษา:ทางภาควิชาฯไดมีการสงแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในรายวิชาที่

นักศึกษามีขอสงสัยและเหน็วาความสําคัญในการประกอบวิชาชีพเปนตน[6]  อีกทั้งยังมีการนดั
ประชุมนักศกึษาชั้นปที่ 2 - 4 เพื่อสอบถามและรับทราบถึงปญหาทางดานการเรยีนของนักศึกษา 
พรอมกับใหนกัศึกษาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นในการเลือกแขนงวิชาฯที่ตนเอง
ถนัด 

อาจารย 
(1) ทางดานอาจารยผูสอน ภาควิชาฯ มีระบบสรรหาและคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติกับ

ภารกิจ และมอบหมายภารกิจในสัดสวนที่ชัดเจน มีเกณฑกําหนดภาระงานของอาจารยที่เหมาะสม 
โดยแบงหนวยภาระเฉลี่ยเทากันโดยประมาณ 

(2) กํากับดแูลใหคณาจารยปฏิบัติงานตามสัดสวนภารกิจที่กําหนด 
(3) มีการประเมินผลภารกิจทุกภาคการศึกษา มีเกณฑกําหนดดัชนีช้ีวัดภาระงานที่ชัดเจนมีเกณฑ

กําหนดการประเมินภาระงานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(4) มีการประเมินผลภารกิจ ทําโดยตนเอง โดยเพื่อนรวมงาน ผูบังคบับัญชา และนักศกึษา 
(5) มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงาน เชน ประเมินขอสอบ ประเมินการสอนโดย

นักศึกษา ผูบริหารภาควิชาฯ จะมีการเชิญอาจารยที่มีปญหาดานสอนมาพบปะพูดคุยเพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระบวนการเรียนการสอน 
 (1) ภาควิชาฯจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กํากับใหมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนของ

รายวิชา[4] และสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยทางภาควิชาฯไดทํา
การเปดรายวิชาตางๆตามแขนงเพื่อใหนักศึกษาไดลงเรียนตามความถนัดและสนใจของนักศึกษา อีก
ทั้งทางภาควิชาฯ ยังแบงรายวิชาปฏิบัติการเปน 2 สาขาใหญๆ คือ ปฏิบัติการดานซอฟตแวรและ
ปฏิบัติการดานฮารดแวร เพื่อใหนักศึกษาไดคิดและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปดหลักสูตรของภาควิชาฯ 
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(2) ภาควิชาฯไดมีการจัดทํามาตรฐานการเรียนการสอนของภาควิชาฯ [4] โดยใหคณาจารยของทาง
ภาควิชาฯสงขอสอบ เพื่อทําการประเมินคุณภาพ [5] 

(3) นักศกึษาและอาจารยมสีวนรวมในการประเมินการสอน โดยนักศึกษาประเมนิการสอนของอาจารย 
ทุกสิ้นภาคการศึกษา และอาจารยประเมนิตนเอง ปละ 2 คร้ัง 

(4)  ภาควิชาไดกํากับใหอาจารยนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

นักศึกษา 
(1) ในการคัดเลือกรับนักศึกษานอกจากระบบการรับเขาโดยสวนกลางของมหาวิทยาลัยแลว ทาง

ภาควิชาฯยังไดมีการรับนักศึกษาทางอื่นอีกเชน โครงการดาวรุงคอมพิวเตอร  การรับเขาแบบโควตา 
ของวิทยาเขตภูเก็ต ทําใหเกิดความหลากหลายของการรับเขา 

(2) ทางภาควิชาฯไดมีการดูแลใหมีการเปดรายวิชาตางๆใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถจบได
ตามแผนการศึกษา และยังมีการใหสอนเสริมแกนกัศึกษาเพื่อใหผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  

(3) นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาสามารถถามขอสงสัยตางๆ
ภายในหองเรียน และใหนักศึกษาสามารถเสนอหัวขอของการทําโครงงานดวยตนเองได 

(4) ทางภาควิชาฯยังไมมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่เปนลายลักษณอักษรกับบริษัทตางๆ เปน
เพียงการพบปะพูดคุยอยางไมเปนทางการเทานั้น 

(5) ทางภาควิชาฯ ไดมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการผลิตบัณฑิต เชน จัดใหมีการพัฒนา
นักศึกษาเขาภาควิชาในชั้นปที่ 2 [7]และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล 
(1) มีการจัดทําคูมอืและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนใหกับนักศกึษา บุคลากร และคณาจารย  
(2) มีการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคของรายวิชา โดยภาควิชาฯกํากับใหมีเกณฑการวัดผลที่

ชัดเจนไมวาจะเปนรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติ และรายวิชาโครงงาน และจัดทําขอสอบ
สอดคลองกับการเรียนการสอนและเกณฑการวัดผล  

(3) มีการประเมินและปรับปรุงแกไขขอสอบและเฉลยกอนการสอบทั้งกลางภาคและสอบปลายภาคโดย
คณาจารย [5] 

(4) ภาควิชาฯ ติดตามใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการวัดและการประเมินผลใหสอดคลอง
กับการจัดการเรียนการสอน 
คณาจารยมีสวนรวมในการวิเคราะหและประเมินขอสอบของอาจารยทานอื่น แตนักศึกษามีสวน

รวมในการพัฒนาการวัดและประเมินผลจากการวิเคราะหในภาพรวมในการเรียนการสอนจากแบบสอบถาม
ทางเว็บไซตของคณะฯ และในรายวิชาสวนใหญจะมี assignment ภาควิชากําหนดนโยบายใหการวัดผล มีการ
ประเมินความรูของนักศึกษาในแตละระดับโดยเนนใหขอสอบมีระดับความยากงายผสมกันในอัตราสวน งาย
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หรือพื้นฐาน ตอ แนววิเคราะหหรือยากขึ้น เปน 60 ตอ 40 เพื่อใหสอดคลองตอเกณฑการจัดระดับขั้น 

ปจจัยเกื้อหนนุ 
 ทางภาควิชาฯไดมีการจัดงบประมาณในการจัดซื้อปจจัยเกื้อหนุน อํานวยความสะดวกดานการเรียนการ
สอน เชน คอมพิวเตอร notebook, LCD projector และ วัสดุอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อใหคณาจารยมีความ
สะดวกในทางการเรียนการสอน ทั้งนี้การใชงานอุปกรณตางๆมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรเพื่อนํามา
ประเมินและปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณอยูตลอด [9]นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังเปดใหนักศึกษาที่ทําโครงงาน
และทํางานวิจัยรวมกับอาจารยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เขาทํางานในหองโครงงานและหอง
วิจัยของภาควิชาฯไดตลอด 24 ช่ัวโมง [10] 

ระบบขอมูลและสารสนเทศ 
ภาควิชาใชระบบขอมูลและสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยและคณะวศิวกรรมศาสตร รวมกับการ

พัฒนาระบบขอมูลและระบบสารสนเทศใชเองในภาควชิา เชน โปรแกรมหองสมดุของภาควิชา โปรแกรม
การเบิกจายคาสอน โปรแกรมการจัดการวัสดุ โปรแกรมการจองหองเรียนและหองประชุม  โปรแกรมสราง
website ของภาควิชาฯ[9] เปนตน  
เอกสารอางอิง :   
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
4. แผนการสอน 
5. ใบประเมินขอสอบ 
6. โครงการพัฒนานักศึกษาดานวิชาการ 
7. รายงานการประชุมเรื่องหลักสูตรภาควิชาฯ 
8.  website รายการโปรแกรมสารสนเทศที่ใชในภาควิชาฯ  ของภาควิชาฯ 
9. ใบเบิกอุปกรณตางๆ ของนักศึกษาโครงงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
10. ใบอนุญาตเขาใชหอง 
11. รายวิชาหัวขอพิเศษที่เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2552 
12. โครงการประชาสัมพันธภาควิชาฯ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. ยังคงไมมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรที่ชัดเจนจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

แนวทางการแกไขคือควรใหมีการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาและหนวยงานหรือสถาบันที่
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รับนักศึกษาเขาศึกษาตอหรือทํางาน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆเชน ผูประกอบการ ใหมี
สวนรวมในการจัดการหลักสูตรใหมากขึ้น แนวทางการแกไขที่ไดทําไปแลวบางสวน ไดแกการ
ออกไปพูดคุยกับผูประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกงาน ถึงความคาดหวังของผูประกอบการ วา
ตองการใหนักศึกษามีความรูดานใดบาง เพื่อหาแนวโนมเทคโนโลยี วาควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
หลักสูตรเกี่ยวกับดานใด สําหรับนักศึกษาในรุนตอๆไป ใหตรงกับความตองการของตลาด  

2. สาขาในภาควิชาประกอบไปดวย 4 แขนง ดวยกัน คือ แขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ, แขนงวิชา
วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร, แขนงวิชาวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร, แขนงวิชาวิศวกรรม
ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ภาควิชายังขาดแคลนอาจารยในแขนงวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศ โดยเฉพาะในวิทยาเขตภูเก็ต มีคณาจารยลาศึกษาตอจํานวนหนึ่ง แนวทางแกไขคือ
การเชิญอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาของสาขาดังกลาว 

3. ทางภาควิชาฯมีการติดตอและใหความรวมมือกับทางผูประกอบการไมมากนัก ทําใหไมทราบ
ขอมูลของบัณฑิต  

2. จุดแข็ง 
1. หลักสูตรกระบวนการเรียนรูของภาควิชาฯเนนการเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเอง โดยทําการ

สงเสริมใหมีการปรับปรุงรายวิชาปฏิบัติการและโครงงานยอยหรืองานที่มอบหมายของรายวิชา
ตางๆใหทันสมัยอยูเสมอ  อีกทั้งทางภาควิชาฯไดมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
ตางๆ ทั้งดานวิชาการและดานคุณธรรม ทําการบรรยายพิเศษใหกับนักศึกษา  สาขาทาง
คอมพิวเตอรเปนสาขาที่พัฒนารวดเร็วมากที่สุดสาขาหนึ่ง  ดังนั้นการแบงสาขาออกเปน 4 แขนง
วิชา จะทําใหภาควิชาฯ สามารถปรับปรุงเนื้อหาทางดานการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งทางดานการจัดหาหรือพัฒนาวัสดุ, อุปกรณ และเครื่องมือประกอบการ
เรียนรูจะตองมีการเพิ่มเติมอยูเสมอ 

2. ภาควิชาฯ ไดสงเสริมใหคณาจารยถายทอดความรูใหแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เชน จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการรวมทั้งไดเดินทางไปประชาสัมพันธภาควชิาในโอกาสตางๆ [6] 

3. ภาควิชาฯ มีบคุลากรที่มีทักษะและความรู และผลิตนักศกึษาในดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
3. โอกาส 

ในปจจุบันมีบุคลากรที่จบการศึกษาจากตางประเทศกลับมาทํางานในภาควิชาฯเพิ่มขึ้น คาดวาจะ
สามารถชวยใหแนวในการพัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ รวมทั้งไดรับแนวคิดดานการพัฒนา
หลักสูตร  
4. อุปสรรค 

1. นักเรียนที่เขามาทางการสอบเขาของมหาวิทยาลัย มีคะแนนที่คอนขางต่ํา ทําใหนกัเรียนดังกลาวมี
พื้นฐานที่ไมเพียงพอในการเรียนตอระดับอุดมศึกษาสงผลใหนักเรยีนเมื่อมาเปนนกัศึกษามีโอกาส
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ที่ไมจบตามหลักสูตรนั้นมีเปอรซ็นตที่สูงขึ้น 
2. งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินในดานการจัดหาครุภัณฑมายังภาควิชา

คอนขางนอย เมื่อเทียบกับทีภ่าควิชาอื่นๆไดรับการจัดสรร เนื่องจากครภุัณฑการเรียนการสอน
ของภาควิชาฯถูกจัดอยูในกลุมครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดสรรตามนโยบายการดแูล
ครุภัณฑของหนวยงานบริการกลาง   

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. ไดมีการจดัอบรมเทคโนโลยีตางๆเชน Microsoft Certificate Professional Developer For software 

engineering Academy, โครงการ Sun Certificate Java programmer  สําหรับวิทยาเขตหาดใหญ 
และโครงการ Phuket Java Phiwat  สําหรับวิทยาเขตภูเก็ต   และสนบัสนุนใหนักศกึษามีความรู
และสามารถเขารวมการแขงขันการประกวดซอฟตแวรและหุนยนตมากขึ้น  

2. มีการจัดอบรมความรู ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นปที่ 2 ในชวงปดภาคฤดูรอน เพื่อเตรียมความพรอม
ใหนกัศึกษากอนเปดเรียน [6] 

3. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะวิชาปฏิบตัิการและจดัใหมีการสอน
เสริมสําหรับรายวชิาที่มีความซับซอน 

4. วางแผนพฒันาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
5. สงแบบสอบถามไปยังบริษทัตางๆที่รับนักศึกษาเขาไปทํางานเพื่อประเมินคณุภาพของบัณฑิต 
6. ประชาสัมพันธภาควิชาฯ ตามโรงเรียนตางๆ [12] 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

กิจกรรมที่นกัศึกษามีสวนรวมในการจัด เชน  
- โครงการงานวนัเด็กแหงชาตปิ 2552 (งบประมาณ 60,134 บ.) [1] 
- โครงการทอดผาปาสามัคคี (งบประมาณ54,649 บ.) [5] 
- โครงการคายคอมพิวเตอร นักศึกษาชั้นปที่ 2 จัดคายสอนคอมพิวเตอรแกนกัเรียน ซ่ึงถือเปนการ

รวมมือกันทํางานของนักศึกษาในชัน้ป ทําใหนกัศึกษารูจกัและสนิทสนมกันมากขึ้น และยังเปน
การประชาสัมพนัธภาควิชาฯ ตอกลุมเปาหมายโดยตรง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  

 ทางภาควิชาฯ มีการบังคับใชระเบียบและดําเนินการเกีย่วกับระเบียบวนิัยนกัศึกษา เชน การแตงกาย, 
การใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมที่อยูในหลักสูตรของการศึกษา เชน โครงการจริยธรรม เปน
ตน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎของภาควิชาฯ 
 ภาควิชาฯ ไดใหความรวมมอืกับคณะฯ ในกิจกรรมการประกวดบอรดระหวางภาควิชา โดยการเชิญ
ชวนนกัศึกษาที่มีความสนใจเขามารวมกจิกรรมดังกลาว และนกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และ
ความตั้งใจในการทํางานกลุม 
 อาจารยในภาควิชาฯ มีความกระตือรือรนในการจัดกลุมนักศึกษาที่สนใจในงานดานตางๆ เพื่อ
รวมกันจัดกิจกรรมตางๆ เชน จัดอบรมและแขงขันรถเดินตามเสน ในกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจําป 
2552 (ส.ค. 2552) , อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต คร้ังที่ 4 (Robotic Camp III) (มี.ค. 2553) 
โครงการบรรยายพิเศษ และ Workshop  ระดับบัณฑิตศึกษา [7] เปนตน ซ่ึงกิจกรรมในลักษณะนี้ ถือเปน
กิจกรรมเชิงวิชาการที่สามารถใหความรูกับนักศึกษาเองและผูเขารวมงานไดเปนอยางดี 
 ทางภาควิชาฯ ไดตระหนักถึงความพรอมของนักศึกษา ทั้งในสวนของนักศึกษาที่เลือกภาควิชาไว
กอนแลวและนักศึกษาที่กําลังตัดสินใจเลือกภาควิชา โดยไดจัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระดับชั้นป  
1 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร เพื่อเปนขอมูล
ใหกับนักศึกษาดังกลาวในการเตรียมตัวและใชในการตัดสินใจในการเลือกภาควิชาตอไป 

ในดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา ทางภาควิชาฯ ไดมีการนัดประชุมนักศึกษาอยางนอย
เทอมละ 1 คร้ัง เพื่อทําความเขาใจและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทางดานการลงทะเบียนเรียน, การคํานวน
เกรดเฉลี่ยและ การพิจารณาระดับสถานะของนักศึกษาในทุกชั้นป เพื่อใหนักศึกษาไดมีการคิดให
รอบคอบดานการเรียน และมีการนิเทศนนักศึกษาภูเก็ตที่มาศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อใหรับทราบ
กฎระเบียบและการติดตอประสานงานที่แตกตางไปจากทางวิทยาเขตภูเก็ต 

จากการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาแลว จะสังเกตเห็นวานักศึกษามีการตื่นตัว, มีการเขาพบอาจารย
ที่ปรึกษา,ความเขาใจแผนการศึกษาและมกีารวางแผนการเรียนของตนเองมากขึ้น   
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 นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ไดใหความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกจัดกจิกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาเอง โดยการประชาสัมพันธใหนกัศึกษาทราบ เชน การประกวด NSC กจิกรรมการแขงขัน[6] 
หุนยนต [4] และการประกวดแขงขันเกี่ยวกับสมองกลฝงตัว [2-3] โครงการพี่ติวนองเทอม 1/52 ณ วิทยา
เขตภูเกต็ เปนตน  
เอกสารอางอิง :   
1. โครงการวันเด็ก        
2. โครงการประกวดแขงขันสมองกลฝงตัว 
3. โครงการเขาคายสมองกลฝงตัว 
4. โครงการแขงขันรถยนตอัจฉริยะ 
5. โครงการ มอ.วิชาการ 
6. โครงการประกวดแขงขันดานซอฟตแวร  
7. โครงการบรรยายพิเศษ และ Workshop  ระดับบัณฑิตศึกษา 
8. โครงการพี่ติวนอง เทอม 1/52 ณ วิทยาเขตภูเก็ต 
โครงการ CoE Summer Camp 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานไมโครคอนโทรลเลอรแบบเรงรัดดวยซอฟตแวรโอเพน
ซอรสเพื่อสง เสริมศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. การจัดกจิกรรมโดยนักศึกษา ยังตองการใหอาจารยที่ปรึกษากระตุนการจัดกิจกรรม ถาอาจารยที่

ปรึกษาของกิจกรรมตางๆ ไมกระตุนนักศึกษา จะทําใหการเตรยีมการกระชั้นชดิและการวาง
แผนการจัดการไมรัดกุม นักศึกษายังใหความสําคัญกับการจัดกจิกรรม หรือเขารวมกิจกรรมใน
เชิงของการพฒันาตัวนักศึกษาเองไมมาก เนื่องจากผลลัพธหรือประโยชนทีไ่ดจากการจัดหรือ
เขารวมกิจกรรมนั้น ไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนหรือไมเหน็ผลในทันท ี

2. การนําผลการประเมินมาพฒันาตอ ยังดําเนินการไดไมตอเนื่อง 
2. จุดแข็ง 

1. มีการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  มีความรวมมือที่ดีในกลุมแกนนํานักศึกษา และมีความรวมมือ
จากบุคลากรฝายตางๆ ของภาควิชาฯ ในการสนับสนุนกิจกรรม 

2. กลุมแกนนํานกัศึกษาตระหนักในหนาที่ของการจัดกจิกรรมตางๆ มากขึ้น 
3. โอกาส 

การนําสมุดกจิกรรมมาชวยในการกระตุนใหนักศกึษาเหน็ความสําคัญของการจัดหรือเขารวม
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กิจกรรมตางๆ มากขึ้น เชน การขอรับทุนตางๆ ของคณะฯ มีการใชขอมูลจากสมุดกิจกรรมมาเปน
สวนหนึ่งของการพิจารณาดวย 

4. อุปสรรค 

1. บางกิจกรรมใชเวลาในการเตรียมการตางๆมาก  ซ่ึงนักศึกษาตองใหเวลากับวิชาตางๆที่เรียน  ทํา
ใหการเตรยีมงาน  การประชาสัมพันธ  การประสานงานในกลุมนักศกึษาสําหรับกิจกรรมขนาด
ใหญทําไดไมสมบูรณ 

2. นักศึกษามีปญหาดานการเรียนจึงกระทบตอการทํากิจกรรม จึงมีกิจกรรมไมหลากหลาย 
3. กรณีที่นกัศึกษาลงเรียนรายวชิาที่อยูนอกภาควิชาหรือนอกคณะฯ ในการจัดกิจกรรมบางครั้ง 

อาจไมไดรับความรวมมือจากอาจารยผูสอน เนื่องจากสวนใหญเปนรายวิชาที่มีผูเรียนมาจาก
หลายคณะ 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

1. สงเสริมใหนักศึกษาทํากจิกรรมกลุมขนาดเล็กตางๆ มากขึ้น อันไดแก กิจกรรมเชิงวชิาการ เชน  
การประกวดซอฟตแวร   การแขงขันหุนยนตขนาดเล็ก เปนตน ซ่ึงทําใหมีการนําความรูไปใชในการ
จัดกิจกรรมมากขึ้น 
2. มีการวางแผนการดําเนนิกิจกรรมตางๆ อยางรอบคอบและพยายามสรางระบบพี่สอนนองใหได 
กลาวคือ รุนพี่ซ่ึงเคยจัดกิจกรรมประจําปไปแลว จะเขามามีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษาใหกับรุน
นองตอไป 
3. นําผลการประเมินการจดักิจกรรมตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
4. ปลูกฝงและสรางแนวความคิดของประโยชนในการจดัหรือเขารวมกจิกรรมระหวางการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
5. เชิญรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ มาพูดแนะนํานกัศึกษาในทุกๆ ดาน โดยอิงจาก

ประสบการณจริง 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การบริหารงานวิจยั 

1. ภาควิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเนนทิศทางการวิจัยใน 4 สาขา คือ 
วิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร, วิศวกรรมสารสนเทศ, การออกแบบระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและหุนยนต โดยแนวทางเหลานี้ สอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจที่ระบุไวในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของภาควิชาฯ  

2. ภาควิชาฯไดสนับสนุนกลุมวิจัยตาง ๆ ในภาควิชาฯ โดยจัดเตรียม งบประมาณ สถานที่และ
หองปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ สาธารณูปโภคเบื้องตนที่สงเสริมการทําวิจัย ภาควิชา
กําหนดนโยบายใหอาจารยทุกคนทําวิจัยจากขอตกลงภาระงานและสงเสริมการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการตาง ๆ และสนับสนุนการพัฒนาขอเสนอรวมทั้งโครงการวิจัย  

3. การประเมินผลการบริหารงานวิจัย โดยดูจากจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน [2], จํานวน
บทความที่ตีพิมพ และการเผยแพรผลงานวิจัย  [1]และรางวัลที่ไดรับ [5] ซ่ึงคาดวาผลงาน
ดังกลาวจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

4. ภาควิชาฯ ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงผลงานของภาควิชาบางสวน เชน มีการผลักดันให
อาจารยเขามาดูแลการประกวดผลงานตาง ๆ ของนักศึกษา และกําหนดขอตกลงภาระงานของ
อาจารยแตละทานโดยกระตุนใหคณาจารยทํางานวิจัยมากขึ้นและกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรสาย ก เปน 1 บทความตอคน 

5. ภาควิชาฯ เปดโอกาสใหอาจารยทุกคนกําหนดนโยบายและทิศทางของการวิจัยตามแนวทางของ
แตละกลุมวิจัย โดยหัวหนากลุมวิจัยดูแลจัดการประชุมกลุมยอย  

  ผลการวิจัย 
1. ภาควิชามีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่สามารถนําไปใชไดจริงและมีการพัฒนาตอเนื่อง ดังเห็นได

จากโครงการวิจัยตอเนื่อง และกําลังพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยของภาควิชาเพื่อสราง
ระบบสนับสนุนการวิจัยที่ชัดเจน 

2. ทิศทางการวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร แบงออกเปน 4 แขนงวิชา ดังนี้ 

• Computer System Design 

• Robotics and Control Systems 

• Computer Networks 

• Information Engineering 
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3. ภาควิชาฯ สนับสนุนการแสดงสาธิตผลงานวิจัยของภาควิชาฯอยางเต็มที่ [3]เชน นําผลงานไป
แสดงในการแสดงนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการตาง ๆ และการสงผลงานเขาประกวด
ในงานตางๆ  

4. มีการประเมินการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชเปนลายลักษณอักษร 
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนางานวิจัยในบางโครงการ 
6. ผูวิจัยมีสวนรวมในการกําหนดแผนและระบบการใชประโยชนจากผลงานวิจัย [4] 

เอกสารอางอิง :   
1. บทความตีพิมพในรอบปที่ผานมา 
2. โครงการวิจัยในรอบปที่ผานมา 
3. จํานวนและรายชื่ออาจารยผูมีสวนรวมในการประชุมวิชาการ 
4. รายนามอาจารยที่เปนกรรมการวิชาการ และหรือวิชาชีพ 
5. รายงานผลงานของนักศึกษา 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. อาจารยบางสวนยงัไมจบการศึกษาขั้นสูงสุดและขาดประสบการณในการทําวจิัย โดยเฉพาะ

อาจารยที่ประจําการอยูทีว่ิทยาเขตภเูก็ต  
2. ภาควิชาฯ ยังไมมีระบบการประเมินผลการวิจัยและนําผลมาปรับปรุงอยางชัดเจน  
3. จํานวนอาจารยผูผลิตผลงานและหรือเขารวมงานประชุมวิชาการยังเปนอาจารยเพยีงกลุมเดียว 

2. จุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ มีความชัดเจนในการวิจยัตาม 4 แขนงที่ระบุไวในหลักสูตร และมโีครงการวิจัยที่

ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกและทนุตอเนื่องหลายโครงการ 
2. การจัดความพรอมสาธารณูปโภค เพื่ออํานวยความสะดวกงานวิจยั เชน หองวจิัยแตละสาขา 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ 
3. โอกาส 

ภาควิชาฯมีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยทัง้ในและตางประเทศ เปนโอกาสที่จะทําใหภาควิชาฯ 
ไดพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณรวมกับนกัวิชาการจากสถาบันอื่น ๆ [Asia Link, 
CNR, SOI Asia, STIC Asia] 
4. อุปสรรค 

การเปนมหาวทิยาลัยในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อมีปญหาความไมสงบในภาคใต ทาํใหการหา
ความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่มักมีขอวิตกเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเขาเยี่ยมชม 
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หรือ การสงวทิยากรเขาอบรม เปนตน 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวจิัยของภาควิชา 
2. ตั้งกรรมการและมีระบบการประเมินการบริหารงานวิจยัที่ชัดเจน  
3. สงเสริมประสบการณวจิัยใหอาจารยใหม โดยรวมมือกับอาจารยเกาซึ่งมีประสบการณไดทํางาน

วิจัยรวมกนั 

4. สงเสริมใหอาจารยจากวิทยาเขตภูเกต็รวมมือทํางานวิจยักับอาจารยจากวิทยาเขตหาดใหญ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแกสังคม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

กิจกรรมบริการวิชาการสวนใหญของภาควิชาฯ เปนการฝกอบรม หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซ่ึง
มักจะเปนกจิกรรมที่ตองจัดติดตอกันหลายวัน ดังนัน้ ชวงเวลาที่บุคลากรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของภาควิชาฯ พรอมที่จะจดักิจกรรมบริการวิชาการ คือ ชวงปดภาคการศึกษา อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ภารกิจหลักของบุคลากรคือการเรียนการสอน การบริการวิชาการจึงยังมิไดดําเนินการเชิงรุก  

อยางไรก็ตาม กิจกรรมบริการวิชาการที่ภาควิชาฯสวนหนึ่ง เปนการรองรับความตองการของตลาด
งานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับศักยภาพของภาควิชาฯ เชน โครงการ Microsoft 
Certificate Professional Developer For software engineering Academy, โครงการ Sun Certificate Java 
programmer[1], โครงการ ACM แขงขันประกวดระดับนานาชาติ โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาและ
ผูสนใจทั่วไป รวมทั้งการใหบริการวิชาการ โดยอาจารยของภาควิชาฯ เปนวิทยากร [2]ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตางมหาวิทยาลัย กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ [3] และ การประเมินโครงการวิจัยและ
บทความทางวิชาการตางๆเปนตน 
 ในดานความพรอมของการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ ไดมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการซอฟตแวรและ
เชาคอมพิวเตอรใหมในหองปฏิบัติการซอฟตแวร ซ่ึงทําใหมีความพรอมมากขึ้นในการรองรับการจัด
ฝกอบรมที่จําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูง 

เอกสารอางอิง :   
1. โครงการ Sun Certificate Java programmer 
2. โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาซีและจาวาเบื้องตน 
3. หนังสือเชิญการเปนวิทยากร 
4. คณะกรรมการวิชาชีพระดับชาติ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
ภารกิจหลักของบุคลากรในดานการเรียนการสอนและวจิัย การบริการวิชาการจึงยังมไิดดําเนินการ
เชิงรุก 

2. จุดแข็ง 
ภาควิชามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานตางๆ เชน ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมลู ระบบ
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สารสนเทศ ซ่ึงเปนสาขาที่เปนที่ตองการของตลาด มีเครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงที่สามารถ
ใหบริการวิชาการทั้งแบบพืน้ฐานและขั้นสูง 

3. โอกาส 
มีความตองการการฝกอบรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

4. อุปสรรค 
ปญหาเรื่องของความไมสงบแกชุมชนในเขตชายแดนภาคใต  

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
กรณีปญหาความไมสงบในภาคใต ส่ิงที่ทาํได คือ เร่ืองของการประชาสัมพันธโครงการบริการวชิาการ ที่
ภาควิชาฯใหทัว่ถึงยิ่งขึ้น และจัดตารางการใชหองอบรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มีนโยบายและแผนงาน [3] ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางออมโดยมีการจัดกิจกรรม

การแสดงทางวัฒนธรรมในงานตางๆ  เชน งานสัปดาหวิทยาศาสตร งานวันเด็ก-วันปใหม [2] เปนตน ซ่ึง
งานดังกลาวกําหนดเปนแผนปฏิบัติรายป และปฏิบัติเปนประจําเสมอมา  โดยไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ  เขามารวมในงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมจริยธรรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาเพื่ออบรมดานจริยธรรม คุณธรรม[1] ตลอดจนความสามัคคีแกนักศึกษาทุกภาคการศึกษา   
เอกสารอางอิง :   
1. โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา 
2. โครงการวันเด็ก และการทําบุญภาควิชาฯ 
3. แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
นักศึกษาบางสวนยังไมตระหนักถึงความสําคัญดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ควรมีการสรางความ
ตื่นตัวและกจิกรรมในระดับคณะ ฯ 

2. จุดแข็ง 
 ในการจดักิจกรรมนักศึกษาสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดี และเชื่อมั่นวานักศึกษาจะทราบถึง
ประโยชนในอนาคต ซ่ึงอยากใหคณะฯ สนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น  
3. โอกาส 

ไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก เชนวทิยากร   
4. อุปสรรค 

- 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

วางแผนและเตรียมงานลวงหนาเพื่อสรางจิตสํานึก รวมทั้งระบุหนาทีรั่บผิดชอบและติดตาม
ความกาวหนา 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารจดัการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
โครงสรางและระบบบริหาร ผูบริหาร บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร  

ภาควิชาฯ จัดโครงสรางและระบบบริหารที่ทําใหสามารถปฏิบัติการ ตามวัตถุประสงคและ  
พันธกิจ และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามภาระที่ไดรับมอบหมาย และแบงสวนการจัดการงานดาน
ตางๆ อยางชัดเจน [2] ภาควิชาใชระบบการสรรหาและประเมินผูบริหารตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และมีโครงสรางและกําหนดหนาที่ของผูบริหารในระดับภาควิชาในดานตางๆ ทั้งในระดับรองหัวหนา
ภาควิชา และผูดูแลหองปฏิบัติการตางๆ และผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของภาควิชา  [7] และ
กําหนดหนาที่ของบุคลากรในระดับภาควิชาในดานตางๆอยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมให
บุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ ดูงาน และ/หรือเสนอผลงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ จาก
งบประมาณของหนวยงานเอง [11-12] 

ภาควิชาฯ มีระบบการประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณานโยบายและทิศทางและการดําเนินงานของ
ภาควิชาฯ และรายงานการเงินของภาควิชาฯ [5] บุคลากรฝายสนับสนุนจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจํา
สัปดาหและประจําเดือน [1] รวมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามงานทุกเดือน 

ในดานประเด็นคุณภาพการศึกษาไดมีการจัดใหมีการประเมินขอสอบ [3] และ ภาควิชาฯ  
ไดกําหนดแผนการพัฒนาคณาจารยของภาควิชาฯทั้งในเรื่องการศึกษาตอและการขอตําแหนงทางวิชาการ
[9] รวมทั้งสนับสนุนการไปพัฒนาตนเองของอาจารยและบุคลากรตามความเหมาะสม [8] [10-11]  
และภาควิชาฯ ไดสงหองปฏิบัติการเขารวมกิจกรรม 5ส เปนประจํา [6] 

ความปลอดภยั 
 ภาควิชาดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยติดตั้งอุปกรณควบคุมประตู และกลองวงจรปด ที่ใชในการเขา
ออกของภาควิชาและหองตางๆของภาควิชา ทั้งในและนอกเวลาราชการ ซ่ึงสามารถบันทึกรายชื่อผูเขา
ออกและเวลาในการเขาออกได 
เอกสารอางอิง :   
1. แผนปฏิบัติการของเจาหนาที่ 
2. โครงสรางการบริหารของภาควิชาฯ 
3. ตัวอยางผลการประเมินขอสอบ 
4. สรุปงบประมาณที่ใชในการสนับสนุนบุคลากร 
5. แผนการใชเงินของภาควิชาฯ 
6. กิจกรรม 5 ส ที่ภาควิชาฯ เขารวม 
7. มติกรรมการคณะฯ ภาระงานอาจารยผูควบคุมระบบเครือขายและหองปฏิบัติการ 
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8. หนังสืออนุมัติการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการของบุคลากร 
9. สรุปสํารวจการขอตําแหนงวิชาการและการศึกษาตอ 
10. เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปรของนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. ภาระงานของอาจารยคอนขางมากทําใหไมมีเวลาเตรียมเอกสารที่จําเปนเพื่อการพัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการ 
2. อาจารยบางสวนยงัไมจบการศึกษาขั้นสูงสุดและจําเปนตองพัฒนา โดยเฉพาะอาจารยที่

ประจําการอยูที่วิทยาเขตภูเกต็ทําใหขาดแคลนคณาจารยดแูลงานบริหาร 
3. ภาควิชายังไมมีการฝกอบรมและทดลองการเตรียมพรอมดานการรักษาความปลอดภยัในสวน

ของบุคลากรและนักศึกษา  
4. ภาควิชาฯเปดใหนกัศึกษาและบุคลากรของภาควิชา เขา ออกไดตลอด 24 ชม. บางครั้งอาจมี 

บุคคลภายนอกเขามาภายในภาควิชาฯ หรือผูไมประสงคดี ปะปนเขามาดวย 
5. ยังขาดอุปกรณรักษาความปลอดภัยหรือเตือนภัยบางประเภท เชน สัญญาณเตือนภัย เสียงตาม

สาย อุปกรณตรวจจับควัน เปนตน 
6. ยังขาดซอฟตแวรและระบบขอมูลบางประเภท 
7. การจัดการขอมูลบนเว็บไซตภาษาอังกฤษของภาควิชาไมทันสมัย  
 

2. จุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ มีนโยบายใหมีการกําหนดแผนงาน และขอตกลงภาระงานของแตละฝายอยางชัดเจน 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับอาจารยที่จะไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ และศกึษาตอ 

ดวยงบประมาณของภาควิชาฯเอง 
3. ภาควิชาฯไดนาํเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมการเขาออกภาควิชาฯและหองเรียน

หองปฏิบัติการตางๆ ดวยระบบประตูอัตโนมัติ และกลองวงจรปด 
4. เนื่องจากโครงสรางอาคารไมสูงนัก และกึ่งกลางอาคารเปนแบบเปด เมื่อเกดิเหตรุาย เชน 

อัคคีภัย สามารถเคลื่อนยาย ผูคนและ เจาหนาที่สามารถเขาควบคุมสถานการณไดงาย นอกจากนี้ 
อาคารยังมีบันได ขึ้นลง 2 ดาน หากเกิดเหตุการณรายขึน้ เชนเกิดอัคคีภัย สามารถเคลื่อนยาย
บุคคลได ในเวลาอันรวดเร็ว  

5. หองตางๆ มีระบบการใชการด และทําบัญชี ผูใชหองนั้น ทําใหตรวจสอบได 
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3. โอกาส 
1. คณะฯ มนีโยบายใหความสาํคัญกับการกําหนด ขอตกลงภาระงานของบุคลากร ทําใหบุคลากร

ของภาควิชาฯ ตระหนกัถึงความสําคัญและใหความรวมมอืมากขึ้น 
2. คณะฯ สนับสนุน ใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภยัเปนประจําทกุป 

4. อุปสรรค 
1. ไมมีเจาหนาที ่รักษาความปลอดภัยประจําตกึโดยเฉพาะ  
2. อาคารหุนยนต ยังไมมีระบบปนไฟ สําหรับกรณีฉุกเฉนิ บอยครั้งที่เกิดไฟดับ หรือ ไฟฟาขัดของ 

ระบบประตูอัตโนมัติจะขดัของ และไมสามารถจัดการเรียนการสอนหรือทํางานได หากไฟดับ 
ทางคณะฯ ไดขอระบบปนไฟในเงนิงบประมาณแตไมเคยไดรับการจัดสรร 

กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. วางแผนพฒันาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2. ควรจัดฝกอบรม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แกบคุลากร และนกัศึกษา ในดานความปลอดภัย 
3. ควรจัดใหมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง หรือ เครื่องสํารองไฟ สําหรับระบบประตูอัตโนมัติ 

กรณีที่เกดิไฟฟาดับ 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มแีผนการใชเงนิที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ และมีการจดัทาํขอมูลบัญชี

การเงินเพื่อเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ[1-2] และการตัดสนิใจของผูบริหารเปนระยะๆ และมีการติดตามการ
ใชเงินเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและเวลาที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :   
1. รายงานสรุปงบประมาณรายจายประจําป 
2. การจัดสรรรายไดภาควิชาฯ ประจําปงบประมาณ 2552 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. ภาควิชาฯ ไมมีอัตราบุคลากรฝายสนับสนุนเพียงพอ ทําใหตองใชเงนิรายไดพฒันาภาควิชาฯ 

ในการจางบุคลากร 
2. เงินงบประมาณแตละปทีไ่ดรับไมเพียงพอ 
3. มีบุคลากรฝายสนับสนุนของภาควิชาฯ ทีด่แูลดานระบบสารสนเทศโดยตรงไมเพยีงพอ 

2. จุดแข็ง 
ภาควิชาฯมีรายไดสม่ําเสมอจากโครงการพิเศษ ทําใหสามารถจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
ไดคลองตัว 

3. โอกาส 
นโยบายมาตรการลดอัตรากาํลังไดส้ินสุดลง ทางมหาวทิยาลัยฯ เร่ิมมกีารบริหารอัตรากําลังรวมและ
เปดใหมีการขออัตรากําลังเพิ่มได 

4. อุปสรรค 
การจัดหาครภุณัฑคอมพวิเตอรเพื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกจัดวาเปนครุภัณฑทีม่ี
การจํากัดวงเงนิการจัดซื้อ หากไดรับงบประมาณแผนดิน ก็ตองสนับสนุนเพิ่มเตมิดวยเงินรายไดของ
ภาควิชาฯ เพื่อใหไดสมรรถนะที่ตองการในการจัดรายวชิาปฏิบัติการของภาควิชาฯ 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. จัดทําคําขออัตรากําลังเพิ่มเตมิ 
2. หารือผูบริหารระดับสูง เร่ืองนโยบายครภุณัฑคอมพวิเตอร 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชามีนโยบายควบคุมคณุภาพซึ่งมีคณะกรรมการรับผิดชอบทางดานนี้โดยตรง โดยมีนโยบาย

ควบคุมคุณภาพเนนในดานการเรียนการสอน เชน การจดัทํา Course outline และ Teaching Material  การ
ประเมินขอสอบ [1] การประเมินตนเอง ในดานการเรียนการสอนทุกภาคการศกึษา ซ่ึงดําเนินการโดย
คณะกรรมการประกันคณุภาพของภาควิชา มีการจัดทาํคูมือนักศึกษาซึ่งชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน
ในวิชาปฏิบัตกิารการสงรายงาน หลักเกณฑการประเมินผลวิชาปฏิบัติการ และหลักเกณฑในการ
ประเมินผลการเรียนวิชาทัว่ไป โดยคูมือนีไ้ดแจกจายใหอาจารยทุกทานและนกัศึกษาทราบ  

การพัฒนากระบวนการทํางานของภาควิชากระทําในการประชุมภาควชิา ในดานตางๆ เชน การ
จัดการหองปฏบิัติการ การทํากิจกรรม 5ส. และการกําหนด  KPI ของภาควิชา [2] บุคลากรในภาควิชามี
สวนรวมในการประกันคุณภาพไมวาการกาํหนดคา KPI ในดานของงานที่แตละคนไดรับผิดชอบ ทาง
ภาควิชามกีารประเมินคุณภาพภายในทกุปซ่ึงจะถูกตรวจสอบโดยทางคณะวิศวกรรมศาสตรอีกตอหนึ่ง 
และยังมกีารประเมินประเมนิคุณภาพจากหนวยงานภายนอกดวย 
เอกสารอางอิง :   
1. เอกสารประเมินขอสอบ 
2. KPI ภาควิชาฯ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1. ยังไมมีการสรางระบบประกนัคุณภาพนอกเหนือจากดานการเรียนการสอน 
2. นักศึกษามีสวนรวมในการพฒันาการวดัและประเมนิผลนอยกวาจํานวนลงทะเบียน แนวทางการ

แกไขคือ อาจารยควรแจงใหนักศกึษาเขาใจถึงเกณฑในการวัดและประเมินผล อาจารยบางทาน
สงขอสอบมาเขารับการประเมินลาชา  

2. จุดแข็ง 
1. ภาควิชามีนโยบายและเกณฑการประกันคณุภาพดานการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
2. ภาควิชาฯ ไดรับการประเมินเรื่องผลงานนักศึกษาไดรับรางวัลเปน Best Practice ของ

มหาวิทยาลัยฯ 
3. มีกระบวนการติดตามการดําเนินงานปรับปรุงการเรียนการสอนของคณาจารยในเชิงรุก ที่ผานมา

สามารถติดตาม เอกสารประกอบการสอน, ขอสอบและงานที่มอบหมายแกนักศึกษา และผลการ
ประเมินโดยจัดใหมีกลุมคณาจารยเขาประเมินสื่อการสอน, เอกสารประกอบการสอนและ
ขอสอบของอาจารย ทางภาควิชาฯ ใหคณาจารยทําการสงเอกสารการสอนและขอสอบใน
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ชวงเวลาที่กําหนด หากอาจารยทานใด ไมสามารถจัดสงขอสอบมาประเมินไดภายในเวลาที่
กําหนด จะตองทําเรื่องขอชี้แจงในการสงขอสอบสาย มายังภาควิชาฯ ชวงเวลา: คณาจารยจะตอง
สงขอสอบมาประเมินประมาณ  2  สัปดาหกอนวันสอบ บุคคลที่รับผิดชอบ: คณะกรรมการ QA 
ของภาควิชาฯ  

3. โอกาส 
ทางมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการดานประกนัคุณภาพ เชน Best Practice ออกมามาก ซ่ึงเปนโอกาสให
ไดศึกษาระบบที่เปนเลิศ 

4. อุปสรรค 
ภาควิชาดแูลทัง้วิทยาเขตภูเกต็และวิทยาเขตหาดใหญทําใหมีความเสี่ยงเนื่องจากอุปสรรคในการ

ติดตอประสานงาน 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. สรางระบบประกันคณุภาพในดานหลักแลวจึงขยายไปใหครอบคลุมดานอื่น ๆ  
2. มีการประชาสัมพันธใหทกุคนทราบและเนนย้ําประกันคณุภาพอยางตอเนื่อง 
3. ทางภาควิชาฯยังคงใหคณาจารยทําการสงเอกสารการสอนและขอสอบในชวงเวลาทีก่ําหนดเชนเดมิ 

เพราะมาตรการดังกลาวทําใหคณาจารยมีการเตรียมความพรอมในดานเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวทิยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ใหความสําคัญของความเชื่อมโยงและความสัมพันธกับสังคมและชุมชนในภาคใตมาโดย
ตลอด ดวยมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของสังคมภาคใต ดังนั้นการถายทอดความรูสูชุมชนจึงเปนอกี
บทบาทหนึ่งของภาควิชาฯ  
เอกสารอางอิง :   
1. โครงการประชาสัมพันธภาควิชาฯ (วิทยาเขตภูเก็ต) 
2. โครงการ NSC ระดับมัธยมศึกษา 
3. โครงการ มอ.วิชาการ 
4. โครงการ Com Camp 
5. โครงการ Robotic Camp 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
เนื่องดวยอาจารยมีจํากัดทําใหอาจารยแตละทานมภีาระงานสอนและวจิัยที่หนักมาก ดังนั้น การขยาย
กิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อสังคมภาคใตจึงมีขอจํากัด 
2. จุดแข็ง 
งานวันเด็กและวนัวิทยาศาสตรแหงชาติ เปนที่รับรูของประชากรในชุมชนภาคใต ในแงของความตอเนื่อง 
ในการดําเนินงานและเปนทีส่นใจของนักเรียน และ ประชาชนทั่วไป 
3. โอกาส 

ความรูทางคอมพิวเตอร มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทางภาควิชาฯ สามารถจัดบริการวิชาการเพื่อ
สงเสริมอาชีพ และ เกีย่วของกับคอมพิวเตอรใหแกชุมชนในภาคใต 

4. อุปสรรค 
ขอจํากัดของงบประมาณ และกําลังคน ทําใหบทบาทในดานนี้นอยลง  

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. กําหนด Theme ในการแสดงผลงานใหชัดเจนมากขึ้น 
2. ผลักดันใหมีความรวมมือทั้งบุคคลภายในและนอกองคกร 
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องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพนัธ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ รับนักศึกษาฝกงานชาวตางชาติรวมกับโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 

[UNS] และเปดรับนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญอาจารยชาวตางประเทศมา
สอนและบรรยายในการเรยีนการสอนและงานกจิกรรมของภาควิชาฯคณาจารยไดเดินทางไปเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยในประเทศเซอรเบีย เยอรมัน ไตหวัน ญ่ีปุน สิงคโปร เกาหลีและจีน อาจารยของภาควิชาฯ
ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ รวมถึงการเดินทางของอาจารย บุคลากร และ นักศึกษา ไป
รวมวิจยักับหนวยงานในตางประเทศ เชน ญ่ีปุน ไตหวัน และ เยอรมัน เปนตน [1-3]  ความรวมมือในการ
จัดสัมมนาระดับบัณฑิตศกึษารวมกับมหาวิทยาลัย UniMap ในประเทศมาเลเซีย  
เอกสารอางอิง :   
1. เอกสารขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศ 
2. รายช่ือนักศึกษาชาวตางประเทศที่เขาฝกงานที่ภาควิชาฯ 
3. รายช่ือนักศึกษาที่เดินทางไปฝกงานที่ตางประเทศ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- 

2. จุดแข็ง 
ภาควิชาฯมีความสัมพันธในดานวเิทศสัมพนัธกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน สหราช

อาณาจักร ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลี และจนีเปนอยางดี โดยมีโครงการตาง ๆ เกิดขึ้น เชน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การรวมมือทําวิจยั และการพัฒนาขอเสนอโครงการตางๆรวมกัน 
3. โอกาส 

มีทุนความรวมมือ กับประเทศตาง ๆ เชน โครงการเอเชียลิงคของสหภาพยุโรป 
4. อุปสรรค 

ระยะทาง และ การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทาง 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

กําหนดแผนการที่ชัดเจนในดานวเิทศสัมพนัธ 
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แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (SAR-9) 
 

ขอท่ีไมเปนตามเปาหมาย 

2552 
แนวทางการแกไข 

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 

- เพิ่มโครงการพิเศษในการรับนักศึกษาเขาเรียน เพื่อใหได
จํานวนนักศึกษาเขาเรียนตามจํานวนที่ตั้งเปาไว โดยมีเกณฑ
ในการคัด เลือกนักศึกษาที่ มี ผลการ เรี ยนดี ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- จัดสอนเสริมพิเศษใหกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา ให
นักศึกษาสามารถจบตามเกณฑ 

รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed journalหรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจยั 

- สงเสริมการทําวิจัยและการพัฒนาอาจารย ทั้งดานเวลาและ
คาใชจาย ตัวอยางเชน  
- ลดเวลาสอนหรือวิชาที่สอน เพื่อใหอาจารยที่มีความ
ตองการใชเวลาในการทําวิจัย ไดมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น  
- สนับสนุนทั้งคาอุปกรณและคาเดินทางในการทําวิจัยหรือ
รวมประชุมวิชาการ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ไดรับปกติ 
- สนับสนุนคาเดินทางและคาใชจาย ใหกับอาจารยที่มี
โครงการที่มุงเนนการทําวิจัยรวมกับองคกรวิจัย  หรือ 
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในภาควิชาฯ (SAR-11) 
 

องคประกอบและตัวบงชี ้

หน
วย
นับ

 

คา
น้ํา

หน
กั 

แผ
น/
ผล

 ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 255
5 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ (3) 

  20.00                   

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 20.00 แผน     90 85 85 85 85   

      ผล     80.56 91.43 96.94       

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ (26)   50.00           3.57       

    ตัวบงชี้รวม (18)   30.00           3.45       

 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและ
บริหารหลักสูตร 

ระดับ 3.33 แผน     7 7 7 7 7   

      ผล 7 7 7 7 7       

 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 

ขอ 3.33 แผน     7 7 7 7 7   

      ผล 7 7 7 7 7       

 2.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 3.33 แผน     -15.00 -15.00 -15.00 -15.00 -15.00   

      ผล   -27.88 -4.50 -14.3 18.05       
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องคประกอบและตัวบงชี ้

หน
วย
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น/
ผล
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2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

รอยละ 3.33 แผน     7-51-42 6-52-42 6-50-44 6-44-50 3-40-57   

      ผล 19-57-24 15-60-
25 

7-56-36 5.88-50-
44.12 

5.63-47.89-
46.48-0 

      

 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

รอยละ 3.33 แผน     68-22-
10 

76-13-11 75-14-11 73-16-11 68-19-13   

      ผล 78-19-3 80-15-5 73-16-
11 

73.53-
14.71-
11.76 

71.83-16.90-
11.27-0 

      

 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ   แผน     4 4 4 4 4   

      ผล 3 3   4 4       

 2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด 

รอยละ 3.34 แผน     100 100 100 100 100   

      ผล 100 100 100 100 100       

2.14 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

ระดับ 
(5) 

3.34 แผน     4 4 4 4 4   

      ผล   4.47 4.49 4.33 4.44       

2.16 จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการ ชิ้นงา 3.34 แผน     4 4 4 4 4   
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องคประกอบและตัวบงชี ้

หน
วย
นับ
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 255
5 

ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

น 

      ผล 8 15 13 11 10       

2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในหลักสูตร 

รอยละ 3.33 แผน     44 33 33 40 40   

      ผล 61.90 37.41 50.25 41.91 24.74       

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8)   20.00                   

2.19 รอยละของอาจารยประจําซึง่มี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 

รอยละ 5.00 แผน     70 80 80 85 90   

      ผล 30.77 33.33 76.92 76.47 81.08       

2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานพินธปริญญาโท
ทั้งหมด 

 
 

รอยละ 5.00 แผน     80 80 80 80 80   

      ผล 350.00 142.86 283.33 137.50 123.08       

2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

รอยละ   แผน                 

      ผล 0 0   2 1       
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จํานวนวิทยานพินธปริญญาเอก
ทั้งหมด 

2.23 รอยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศกึษา
ทั้งหมด 

รอยละ 5.00 แผน     6 6 6 6 6   

      ผล 30 5.85 5.66 7.16 6.33       

2.24 รอยละของนักศึกษาบณัฑิตศกึษา 
Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 5.00 แผน     100 100 100 100 100   

      ผล 100 100 100 100 100       

2.25 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาเอก คน   แผน 2 3 3 3 3 3 3   

      ผล 2 3   6 7       

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4)   20.00          4.50       

3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษาตอ
จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 

 

รอยละ 10.00 แผน     60 90 90 90 90   

      ผล 100 99.21 93.79 90.58 83.62       

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม รอยละ 10.00 แผน     99 99 99 99 99   
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  คุณธรรมจริยธรรม และวนิัยนักศึกษา     ผล N/A 99.68 99.88 99.75 99.89       

4. การวิจัย (13)   50.00          3.60       

    ตัวบงชี้รวม (11)   40.00          4.25       

 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวจิัย 

บาท/
คน 

5.00 แผน     150,000 160,000 170,000 180,000 190,000   

      ผล 406,170.1
1 

191,654 363,578 433,692 623,317       

 4.4 รอยละของงานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการ
จดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและ ในระดบั
นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจํา 

 
 

รอยละ 5.00 แผน     65 70 70 70 70   

      ผล 27.59 58.64 144.55 73.53 90.14       

 4.5 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

บาท/
คน 

5.00 แผน     30,000 35,000 40,000 45,000 50,000   
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  อาจารยประจําและนักวิจยั     ผล N/A 64,781 62,342 253,148 219,934       

 4.6 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยั 

บาท/
คน 

5.00 แผน     120,000 125,000 130,000 135,000 140,000   

      ผล N/A 126,873 301,236 180,544 403,383       

 4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ไดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

รอยละ 5.00 แผน     50 65 65 70 70   

      ผล 34.48 70.0 69.1 64.7 67.61       

 4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ไดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจยั 

รอยละ 5.00 แผน     50 35 35 35 35   

      ผล 24.14 16.67 32.7 35.3 33.80       

 4.9 รอยละของงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพร
ในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

รอยละ 5.00 แผน     1 2 2 2 2   

      ผล N/A 0.33 207.27 822 14.08       

 4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจยั
ตออาจารยประจําและนักวิจยั* 

รอยละ 5.00 แผน     60 65 70 75 80   

      ผล N/A 53.33 80 94.1 95.77       

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2)   10.00                   
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 4.12 รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวจิัย 

รอยละ 10.00 แผน     15 15 5 10 15   

      ผล 10.81 12.50 14.55 0 2.82       

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11)   20.00          4.00       

 5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวม
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปน
กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

 

รอยละ 6.66 แผน     30 30 30 30 30   

      ผล 2.70 47.50 20 41.2 16.90       

 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนา 

รอยละ 6.67 แผน     30 30 30 30 30   

      ผล 31.03 23.33 36.36 52.94 50.70       
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และเสริมสรางความเขมแขง็ของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 6.67 แผน     80 80 80 80 80   

      ผล 81.11 81.95 92.23 90 90.30       

 5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพจิารณา
บทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอ
บุคลากรทั้งหมด 

รอยละ   แผน             40   

      ผล N/A N/A     16.90       

7. การบริหารและการจัดการ  (14)   20.00          4.63       

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับ
สากล 

 
 

ขอ 2.50 แผน     4 4 4 4 4   

      ผล N/A N/A 4 4 4       

 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

ระดับ 2.50 แผน     3 3 3 3 3   

      ผล N/A N/A 4 4 4       
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7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 2.50 แผน     5 5 5 5 5   

      ผล N/A N/A 5 5 5       

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 2.50 แผน     5 5 5 5 5   

      ผล N/A N/A 5 5 5       

7.10 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวม
ประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ 2.50 แผน     60 60 60 60 60   

      ผล 48.28 43.33 54.55 100 78.87       

7.11 งบประมาณสาํหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 

บาท/
คน 

2.50 แผน     30,000  32,000  32,000  35,000  35,000    

      ผล 28,050 11,606 94,007  125,294.9
0 

40748.17096       

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

รอยละ 2.50 แผน     100 100 100 100 100   

      ผล 100 100 100 100 100       
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และตางประเทศ 

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ ระดับ 2.50 แผน     3 3 3 3 3   

      ผล 3 3 3 3 3       

7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิน (ภายในมหาวทิยาลัย) 

ครั้ง   แผน                 

      ผล N/A 1   1 0       

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)   20.00           3.00       

9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 
** 

ระดับ 6.67 แผน         4 4 4   

      ผล         4       

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคณุภาพแก
นักศึกษา (ระดบั) *** 

ระดับ 6.67 แผน         4 4 4   

      ผล         4       

9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 

(ระดับ)*  

ระดับ 6.66 แผน         5 5 5   

      ผล       1 5       

อธิบายสัญลักษณ            
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*  หมายถึง องคประกอบ/ตวับงชี้ที่เปนเอกลกัษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย        

**  หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.        

***  หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.        

****  หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.        

 
 




