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ของ 

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 

มิถุนายน  2553



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 

คํานํา 
 
 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองของฝายคอมพิวเตอรทางวศิวกรรมศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมา โดยอางอิงตามองคประกอบมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะวศิวกรรมศาสตรไดกําหนดขึน้ไว แตรายงานเฉพาะองคประกอบที่
เกี่ยวของดังตอไปนี ้
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

  

ชวงเวลาที่รายงาน 
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 

ลงชื่อ................................................. 
(รองศาสตราจารย ดร. มนตร ีกาญจนะเดชะ) 
หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

30 มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 

สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 6-1 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้ 7-1 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2552  

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 8/1-1 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 8/7-1 
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 8/9-1 

แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 9-1 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 10-1 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
ความเปนมา 

• พ.ศ.2530 จัดตัง้เปนโครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 

• พ.ศ.2545 ไดรับการจัดตั้งเปนฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  
 

วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 
  เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานภายในคณะวศิวกรรมศาสตรที่ใหบริการและสนับสนุนการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ใหกับนกัศึกษา บุคลากร และหนวยงานตางๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใหดําเนนิการตามพันธกิจไดอยางเหมาะสม 
 
วิสัยทัศน 

ศูนยกลางการใหบริการ และเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
มีคุณภาพ 

 
พันธกิจ 

1. บริการจัดการระบบเครือขายในระดับคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการวจิัยอยางมีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนงานบรหิารและธุรการในระดับคณะ เพื่อนําไปสูระบบการ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
4. ใหบริการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรและชุมชนในภาคใต 
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โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
แผนภูมกิารแบงสวนราชการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร เลขานุการคณะ หัวหนาภาควชิา 

รองคณบดีฝายบริหาร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
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แผนภูมิสายการบริหารงาน 

 
 
 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงาน 

- ผูบริหาร 
 รองศาสตราจารย ดร. มนตรี  กาญจนะเดชะ หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 
- ขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน รวม 13  คน 
 ขาราชการ สาย ข  4 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 
 พนักงานเงินรายได  7 คน     
 ลูกจางประจํา   1 คน 

หัวหนางาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

หัวหนางานจดัการระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

 

งานธุรการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

   ผลการประเมินตนเองของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 ได
ดําเนินการไปอยางสอดคลองกับพันธกิจหลักของฝายฯ ซึ่งประกอบดวย การใหบริการทรัพยากร คอมพิวเตอร
เพื่องานดานการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ชวยการบริหารจัดการและบริการขอมูล
การศึกษาสําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผลดําเนินการโดยสรุปตามรายมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 
ดังตอไปนี้  
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 การบริหารงานของฝายฯ เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของฝายฯ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
1. ฝายฯ มีการจัดสรรคอมพิวเตอรและเครือขายฯ เพื่อใชในการเรียนการสอนในเกณฑดีมาก โดยมีจุด

เช่ือมตอและจํานวนชองสัญญาณเครือขายไรสาย ครอบคลุมทั้งคณะวิศวฯ มากถึง 316 จุด 
2. ฝายฯ ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยางเต็มที่ โดยคิดเปนเวลาเฉลี่ยมาก

ถึง 5 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งจัดอยูในเกณฑดีเย่ียม 
3. ฝายฯ จัดใหมีจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษา ในอัตราสวนประมาณ 

1 :  10 ซึ่งจัดวาอยูในเกณฑดี 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 ฝายฯ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนไมมาก เนื่องจากตองการที่จะ
มุงเนนใหกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชภายในคณะวิศวฯ เปนสําคัญ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
1. ฝายฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรทุกระดับ เปนไปตามนโยบายการบริหารบุคคล

ของคณะและมหาวิทยาลัย 
2.  ฝายฯ มีการนําและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยการบริหารงาน 

องคประกอบที่ 9 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
1. ฝายฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในรวมกับฝายประกันคุณภาพของคณะฯ และไดนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง/แกไข 
2. ฝายฯ มีการประเมินผลในสวนของการฝกอบรม และคุณภาพของการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครือขายฯ 

องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต  
ฝายฯ ไดรวมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ ซึ่งถือเปนภารกิจประจําทุกป 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของ 
ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

 

ลําดับท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  
คะแนน 
ท่ีได 

ผลการ 
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 20  5 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต      
3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา      
4  การวิจยั      
5 การบริการวิชาการแกสังคม      
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
7  การบริหารและการจัดการ 20  5 ดีมาก  
8 การเงินและงบประมาณ      
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20  5  ดีมาก 
  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 60     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
ภาคใต* 

     

11 วิเทศสัมพันธ*      
  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 60     

  ผลการประเมินของฝายคอมพิวเตอรฯ   5 ดีมาก 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบและตวับงชี้ 

คา
น้ํา
หน

ัก 

ตั้ง 
2550 

หาร 
2550 

ป 
2550 

ตั้ง 
2551 

หาร 
2551 

ป 
2551 

ตั้ง 
2552 

หาร 
2552 

ป 
2552 เป

าห
มา
ย 2

55
1 

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

 

คะ
แน

นถ
วง
น้ํา
หน

ัก 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20                              5 
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(รอยละ) 
20      80 

 
 4 4   100 6 6 100 100 3 1 1 5 5 

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20                         5.00 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 5     3     4    4 3 3 1 1 5 1.25 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 
5     2     4    5 4 3 1 1 5 1.25 

7.12 รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ) 

5     100     100     100  100 3 1 1 5 1.25 

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 5     3     3      3 3 3 1 1 5 1.25 

7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 
(ครั้ง) 

      1                        

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20.00                             5.00 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)** 
10.00         5 5 3 1 1 5 2.5 

   9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ
ทันเวลา (ระดับ)* 

 10.00     1     5      5  5 3 1  1 5  2.5  

อธิบายสัญลักษณ                 
*  หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย                 

**  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  
การดําเนินงานของฝายฯ บรรลุเปาหมายที่กําหนด ไมวาจะเปนในดานกิจกรรมการใชบริการวิชาการแกสังคม

และชุมชน ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

เอกสารอางอิง:  

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

• ฝายฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศไวเปนจํานวนมาก แตมีบางระบบที่ไมไดถูกนําไปใชงานอยางแพรหลาย 
อาจเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง หรือขาดการผลักดันเชิงนโยบายที่ชัดเจน 

• ระบบสารสนเทศที่พัฒนาเสร็จแลว บางระบบยังไมไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นเทาทีควร เนื่องจากผูพัฒนา
มีงานพัฒนาระบบใหมอยูเรื่อยๆ  

2. จุดแข็ง 

• มีบุคลากรซึ่งมีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

• บุคลากรมีความพรอมที่จะใหบริการวิชาการ หรือคําแนะนําตางๆ 

• คณะฯ มีกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ภายในคณะฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. โอกาส 

• คณะฯ มีแผนงานที่ชัดเจนที่จะสงเสริมบทบาทของการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 

• มีการขยายตัวของผูรับบริการที่ตองการจะศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

• ผูรับบริการตระหนักถึงความสําคัญของการนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานของคณะฯ และไม
ปฏิเสธการนําระบบตางๆ มาใช 

4. อุปสรรค 

• ภาระงานทางดานการพัฒนาซอฟตแวรมีมาก 

• มีภาระที่ตองบํารุงรักษาซอฟตแวร และระบบสารสนเทศเกาซึ่งมีอยูจํานวนมาก 

• มีภาระที่ตองบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเกา 

• ความซับซอนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหเปนปญหาแกผูรับบริการในการที่
จะตองกาวตามเทคโนโลยีไดทัน ซึ่งสงผลใหเจาหนาที่ของฝายฯ ตองมีภาระในการใหบริการมากขึ้น 

• ฝายฯ ไมคอยไดรับงบประมาณแผนดินสําหรับครุภัณฑคอมพิวเตอร ถาไดก็ไดจํานวนไมมากทําใหยาก 
        แกการติดตั้งโปรแกรม และบํารุงรักษา 
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5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

• ประชาสัมพันธ และกําหนดนโยบายใหมีการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาไวแลวแตไมมีการใชงาน 

• จัดอบรมใหความรูแกผูรับบริการใหมีความรูเบื้องตนในการแกไขปญหาคอมพิวเตอรงายๆ ไดดวยตนเอง 
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คณะฯ มีเกณฑการสรรหาหัวหนาฝายฯ ที่โปรงใส และเปนที่ยอมรับ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหนาฝายทุก 6 เดือน 

เอกสารอางอิง:  

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
 

2. จุดแข็ง 

• เนื่องจากฝายฯ เปนหนวยงานขนาดเล็ก บุคลากรสวนใหญมีความชํานาญในสาขาเดียวกัน ทําใหไมมี
ปญหาเรื่องการบริหารบุคคล 

3. โอกาส 

• การที่ฝายฯ เปนหนวยงานที่เทียบเทาภาควิชาทําใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และสามารถเติบโต
ได 

4. อุปสรรค 
 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
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องคประกอบท่ี 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ดําเนินงานเปนไปตามระบบกลไกของคณะฯ 
 

เอกสารอางอิง:  

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
 

2. จุดแข็ง 
 

3. โอกาส 
 

4. อุปสรรค 
 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 

• จัดระบบการทํางานในฝายฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• มีระบบจายคาตอบแทนใหหัวหนางาน 

 

• ฝายฯ ไดพัฒนาระบบแจงซอมผานระบบอินเตอรเน็ต ทํา
ใหสามารถแจงซอมไดสะดวกและรวดเร็ว 

• คณะฯ ไดอนุมัติใหมีการจายคาตอบแทนใหหัวหนางาน
แลว 
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ภาคผนวก ก 
ดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ของฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 
องคประกอบและตัวบงชี้ 

หน
วย
นับ

 

คา
น้ํา

หน
ัก 

แผ
น/
ผล

 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3)   20                   
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** รอยละ 20 แผน       80 80 80 80 80 

        ผล  -  -  -  80  100 100      

7. การบริหารและการจัดการ  (14)   20                   
  7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน*** ระดับ 5 แผน       3 3 3 4 4 

        ผล 3 3 3  3 4   4     
  7.4 ระดับ 5 แผน       3 3 4 6 6 

  
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ***     ผล 2 2 2  2 4  5     

7.12 รอยละ 5 แผน       80 100 100 100 100 
  

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ****     ผล 100 100 100  100 100 100      

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ* ระดับ 5 แผน       3 3 3 3 3 
        ผล 3 3 3  3 3  3      

7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)* ครั้ง   แผน                 

        ผล  -  -  -  1 0   0     

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)   20                   
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา** ระดับ 10 แผน      5 5 5 

    ผล      5   
  9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา* ระดับ 10  แผน            5  5  5 
        ผล 1 1 1  1  5  5     

อธิบายสัญลักษณ            

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

***  หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.            

***  หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.            
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