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คํานํา 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหนวยงานยอย ในคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดเปดสอนหลักสูตรในระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล   ในรอบปที่ผานมา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดดาํเนินการในระบบประกนั
คุณภาพมาโดยตลอด และภาควิชาฯ ไดมุงเนนพัฒนาในทุก ๆ  องคประกอบ 
 

โดยรายงานนี ้   เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดจดัทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินการงานของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ประจําปการศึกษา 2550  ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัว
บงชี้   7  องคประกอบ  ประกอบดวย 

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ  
องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ  
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  
องคประกอบที่ 4   การวิจยั  
องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ  
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  

  
การดําเนนิงานที่ผานมาสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยไดรับความรวมมอืจากบุคลากร และนกัศึกษา 

ภาควิชาฯ จึงขอขอบคุณทุก ๆ ทานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือใหภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล บรรลุตามองคประกอบและตัวบงชีต้าง ๆ ตอไป  และหากรายงานฉบับนี้มีขอบกพรอง
ประการใด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ  ในการที่จะนําไปปรับปรุงตอไป 
ทั้งในสวนการดําเนินงาน และการจัดทํารายงานนี ้
 
  ลงชื่อ............................................................... 
                                                                                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญยุทธ  เดชวายกุุล) 
                                                                                               หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
                            30  มิถุนายน 2551 
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สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 6-1 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้ 7-1 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550  

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 8/1-1 
องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ 8/2-1 
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 8/3-1 
องคประกอบที่ 4   การวิจยั 8/4-1 
องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม 8/5-1 
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 8/7-1 
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 8/9-1 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10-1 
ภาคผนวก ค องคประกอบ ตวับงชี้(KPIs) และคาน้ําหนกัของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 10-x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

4-3 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 

1.1 ความเปนมา 

พ.ศ. 2510 เร่ิมกอตั้งพรอมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร และเปด
สอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การเรียนการสอนใน
ชวงแรกใชอาคารของคณะวทิยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  ซ่ึง
อยูตรงขามโรงเรียนอํานวยศิลป ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2514 อาคารแรกของคณะฯ ทีห่าดใหญแลวเสรจ็และไดยายนกัศึกษาตั้งแตช้ันปที่ 2 ขึ้น
ไปมาเรียนทีห่าดใหญ  

พ.ศ. 2535 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2542 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  
ปจจุบันภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยรับ ปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปละ 90 คน และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ปละ 45 คน นักศึกษา
ปริญญาโทปละ 20 คน นักศกึษาปริญญาเอกปละ 5  คน 

1.2 วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 

ภาควิชาฯ ยดึถือวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามวตัถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ 
เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของภาคใต สําหรับประชาชนในภาคใตเปนหลัก เปนแหลงผลิตบัณฑิตและ
แหลงความรูของภาคใต สวนภารกจิหลักของภาควิชาฯ คือ การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกร  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  การทํางานวจิัย และการใหบริการวิชาการตอชุมชน
ในสาขาที่เกีย่วของ 

1.3 วิสัยทัศน   (กาํหนดตามวิสัยทัศน ของคณะวิศวกรรมศาสตร) 

 ผลิตวิศวกรและผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 

1.4 พันธกิจ   (กําหนดตามพนัธกิจ ของคณะวิศวกรรมศาสตร) 

(1)   ผลิตวิศวกรทีค่ิดเปนทําเปนและมีคุณภาพ 
(2)  สรางองคความรูและเทคโนโลยีเหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ินและขยายสูสากล 
(3)  บูรณาการองคความรูจากผลงานทางวิชาการสูการสอน 
(4)  สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูที่เปดกวางตอสังคม 
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1.5 โครงสรางภาควชิาและการบริหาร 

1.5.1 แผนภูมิโครงสรางภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

หัวหนาภาควิชาฯ 

ที่ประชุมภาควิชาฯ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหาร 

ขาราชการ/ลูกจาง 

รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ 

รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายระบบบริการวิชาการและประกันคุณภาพฯ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิเทศสัมพันธและกิจกรรมนักศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายสนับสนุน 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีบุคลากรรวม 47 คน  แบงตามภาระงาน  ประกอบดวย 
อาจารย       31  คน 
เลขานุการ          1  คน 
พนักงานธุรการ      3  คน 
นักวิชาการศึกษา      1  คน 
ครูปฏิบัติการ        2  คน 
นักวิทยาศาสตร      2  คน 
ชางเทคนิค        2  คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร    1  คน 
ชางเครื่องยนต       2  คน 
พนักงานหองปฏิบัติการ    1  คน  
พนักงานเก็บเอกสาร     1  คน  
 

• จํานวนอาจารย  31  คน   
แบงตามสถานะ 

อยูปฏิบัติงาน         29  คน 
ยืมตัวปฏิบัติงาน สกว.    1    คน 
เกษยีณอายุราชการ     1   คน  (ตุลาคม 2550) 

    แบงตามตําแหนงวิชาการ     
    รองศาสตราจารย            6   คน 
    ผูชวยศาสตราจารย           10  คน 
    อาจารย           14  คน 

แบงตามคุณวฒุิการศึกษา  
ปริญญาเอก       17  คน 
ปริญญาโท                13  คน 
ปริญญาตรี           1  คน 

 
• จํานวนนักศกึษา  

ปริญญาเอก   วิศวกรรมเครื่องกล         6      คน 
ปริญญาโท    วิศวกรรมเครื่องกล       20          คน 

      ปริญญาตรี     วิศวกรรมเครื่องกล         219  คน 
ปริญญาตรี     วิศวกรรมเมคาทรอนิกส      84   คน 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดดําเนินการระบบคุณภาพมาโดยตลอด  เพื่อเปนกระบวนการในการ
นําไปสูเปาหมายของการเปนภาควิชาฯ ที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีองคประกอบ  11  องคประกอบ  
แตภาควิชาฯ รายงานเพยีง 7 องคประกอบ โดยภาพรวมแลวอยูในเกณฑดี และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง    
องคประกอบที่มีความเดนชดัทั้งในระดับคุณภาพและการพัฒนา คือ องคประกอบดานการเรยีนการสอน
และคุณภาพบณัฑิต          สวนองคประกอบดานการวจิัย ไมเปนไปตามแผน เนื่องจากมีโครงการวิจัยบาง
โครงการ ไมไดเบิกงวดที่ 2 ในการศึกษา 2550 ทําใหเงนิวิจยัลดลงไปคอนขางสูง   ซ่ึงภาควิชาฯ มีนโยบาย
สงเสริมใหมีการพัฒนา และยกระดับคุณภาพตอไป 

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 100% ซ่ึงบรรลุตาม
แผนที่กําหนดไว 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสตูรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
1 หลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตรทั้งหมดผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และผาน
การรับรองจากสภาวิศวกร  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                ภาควิชาฯ มแีผนการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษาละ
ประมาณ    90 คน  และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ 45 คน     แผนการรับนักศึกษาปริญญา
โท 20 คน และปริญญาเอก 5  คน  แตจํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาภาควิชาต่ํากวาเปาหมายที่วางไว 
เปนผลจากระบบการรับนักศึกษาในชั้นปที่ 1 และความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหนักศึกษาไม
กลาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคใต 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  17 คน 
ระดับปริญญาโท  13   คน และระดับปรญิญาตรี  1  คน  และมีอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการมีจํานวน 18 คน 
(ผศ. 10 คน, รศ. 8 คน)  จากอาจารยทั้งหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 58.06  ซ่ึงมีอาจารยอีก 2 ทาน ไดยืน่ขอ
ตําแหนงทางวชิาการ ระดับ รองศาสตราจารย คาดวาในปการศึกษา 2551 ภาควิชาฯ มีอาจารยทีม่ีตําแหนง
ทางวิชาการเพิม่ขึ้น 

ในปการศึกษา 2550 ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4 ดานขางตนของอาจารยในภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คือ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่
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กําหนด  และภาควิชาฯ มีการประเมินผูสอนดีเดนทุกภาคการศึกษา เร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา  
โดยนําผลการประเมินขอสอบ ประเมินเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน และคะแนนประเมินจาก
นักศึกษา รวมทั้งหมด 100 คะแนน คิดคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา โดยนําจํานวนนักศึกษาคูณกับจํานวนคาบที่
รับผิดชอบ และคูณกับคะแนนที่ได นํามาหารดวยผลรวมของจํานวนนักศึกษา คูณจํานวนคาบที่รับผิดชอบ 

 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    ไดสนับสนนุสงเสริมและพัฒนานักศกึษา    เพื่อดําเนนิกิจกรรมใน
ภาควิชาฯ เอง และรวมกิจกรรมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อฝกใหนักศกึษาชวยเหลือสังคม และสราง
เสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนักศกึษา โดยสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานกฬีา ดานบําเพ็ญประโยชน ดานศลิปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ   ภาควิชาฯ ไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันทั้งในระดับภมูิภาค และระดับประเทศ และนักศึกษา ไดรับรางวัล
จากการแขงขนัหลายกจิกรรม  

      อีกทั้ง ภาควิชาฯ ไดพัฒนาโปรแกรม Activity System  ซ่ึงเปนโปรแกรมประชาสัมพันธกิจกรรม
ของภาควิชาและอํานวยความสะดวกใหลงชื่อเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา   

           
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ  อยูในระดับเกณฑดี            โดยพิจารณาจากจํานวนบทความที่เผยแพรตอ 
จํานวนอาจารยทั้งหมดคดิเปนรอยละ 131.03  ถึงแมในปการศึกษา 2550 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันจะต่ํากวาแผน เนื่องจากปจจยับางอยาง     แตเงินสนับสนุนก็คอนขางสูง 
อยางไรก็ตามการนําผลงานไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยงัมีนอย แตอาจารยของภาควิชาฯ ก็ไดยื่นจด
สิทธิบัตรไปหลายชิ้น ซ่ึงอยูระหวางการพจิารณา 

 
องคประกอบท่ี 5    การบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควิชาฯ มีการใหบริการวชิาการตาง ๆ เชน การทําชิ้นงานทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ  การ
ปรับเทียบเกจวัดความดัน  การทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ํามันไบโอดีเซลดวยเครื่อง Thin Layer  
Chromatograph (TLC)   ในปการศึกษา 2550  ภาควิชาฯ มีกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพฒันาและเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ คิด
เปนรอยละ 20.69 ของอาจารยประจํา  และคณาจารยของภาควิชาฯ เปนผูทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความ
วิชาการ/เล่ือนระดับ รอยละ 40.45 ของบคุลากรทั้งหมด  อยางไรกต็ามยังไมมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
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องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาฯ มแีหลงเงินเพื่อใชสอยตาง ๆ 2 แหลง คือ เงินงบประมาณ และเงินรายไดฯ โดยภาควิชาฯ 

พยายามจัดสรรเงินเพื่อพัฒนากิจกรรมดานตาง ๆ ใหครบทุกดาน คือ มีนโยบายสงเสริมใหอาจารยไป
นําเสนอผลงานวิชาการ  ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกดิการทําวิจัยทีไ่ดผล ทําให
อาจารยประจําที่เขารวมประชุม วชิาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศจึง
มีจํานวนเพิ่มเรื่อย ๆ   โดยมทีุนสนับสนุนในการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ    

จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 มีอาจารยทีเ่ขารวมประชมุวิชาการ/นําเสนอผลงานทาง
วิชาการในประเทศและตางประเทศ จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 58.62 ของจํานวนอาจารยทีป่ฏิบัติงาน
ทั้งหมด  และงบประมาณ สําหรับพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ  จํานวน 540,056.22  บาท 
คิดเปนงบประมาณ 17,421.17 บาท/คน ซ่ึงงบประมาณทีส่นับสนุน จากมหาวิทยาลัย  คณะฯ และภาควิชาฯ   
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศทุกคน 

ภาควิชาฯ สนบัสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรม 5 ส.  โดยภาควิชาฯ มคีณะกรรมการ 5 ส. ประจํา
ภาควิชาฯ จากผลการประเมิน 5 ส ของคณะฯ ภาควิชาฯ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก 

 
องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชาฯ     มีการดําเนินการในระบบประกันคณุภาพอยางตอเนื่อง  มกีารดําเนินการทั่วทั้ง
หนวยงาน  แตยังขาดการปรบัปรุงงานอยางเปนระบบ        เนื่องจากบคุลากรขาดความเขาใจเรื่องความสําคัญ
ของระบบการประกันคณุภาพอยูบาง 
 
 กลาวโดยสรุป  ภาควิชาฯ สามารถดําเนินงานบรรลตุามแผนและเปาหมายที่กําหนดไดในระดับท่ีดีในทุก
องคประกอบของการประเมินคุณภาพ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดับ
ท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  

คะแนนที่
ได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ (1) 20 3.00 พอใช 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (12) 50 3.78 ดี 

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา (2) 20 4.50 ดี 

4 การวิจยั (9) 50 4.65 ดีมาก 

5 การบริการวิชาการแกสังคม (2) 20 4.00 ดี 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (8) 20 3.96 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 180     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       

11 วิเทศสัมพันธ* (1)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 180     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   3.98 ดี 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลักตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550   100% 
 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  1.2  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicators:KPIs) 
ปงบประมาณ 2550 ระดับคณะและภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแตละหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
หนาที่กํากับดูแลการเรียนการสอน และการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา 

ทั้งนี้ ภาควิชาฯ มีความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนกาเรียนรูทั้งดานหองสมุด  ระบบสารสนเทศ  
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดย
ภาควิชาฯ ไดจัดตารางเวลาใหอาจารยรับใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯ ไดจัดหลักสูตรโดยเนนวิจัย แผน (ก) ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
 

 
 
 

เอกสารอางอิง :  
      คก.2.1.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      คก. 2.1.2  จัดใหนักศึกษาเขารวมสัมมนาในรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ  การจัดใหมีช่ัวโมง

ปฏิบัติการ การอภิปรายกลุมยอย การสัมมนา ในรายวิชาโครงงาน 1  การทําโครงงาน ในรายวิชาโครงงาน 2 และการ
ฝกงานเพื่อหาประสบการณตามสถานประกอบการ  ผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  มีงบประมาณสนับสนุน  
กิจกรรมนักศึกษา โดยจัดคอมพิวเตอรใหนักศึกษาใชคนควาขอมูล  ตลอดจนภาควิชาฯ จัดหองสมุดและจัดซื้อหนังสือ
เขาหองสมุดเพื่อใหบริการนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมหองสมุดในเว็บไซตภาควิชาฯ ใหนักศึกษาคนหาหนังสือ
ไดทุกที่ 

ภาควิชาฯ  ไดจัดระบบประเมินตาง ๆ เชน  ประเมินแผนการสอน  ประเมินเอกสารประกอบการสอน ประเมิน
ขอสอบ   และภาควิชาฯ มีนโยบายใหอาจารยเช็คช่ือนักศึกษาเขาช้ันเรียน เพื่อลดปญหานักศึกษาไมเขาช้ันเรียน เพื่อเปน
การกระตุนใหนักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น และเปนการเตือนนักศึกษาตั้งแตตนเทอม 

อีกทั้งภาควิชาฯ ไดมีระบบการประเมินอาจารยผูสอนดีเดน โดยนําคะแนนประเมินแผนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน คะแนนประเมินขอสอบ  และคะแนนประเมินการสอนจากนักศึกษา โดยภาควิชาฯ ไดนํามาคิด
คะแนนเปนคาเฉลี่ย อาจารยทานใดไดคะแนนสูงสุด 2 อันดับ  ภาควิชาฯ ไดจายเงินรางวัลผูสอนดีเดน ทุกภาคการศึกษา 
 

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
คก.2.2.1   ผลการประเมินขอสอบ 
คก. 2.2.2   แผนการสอน 
คก. 2.2.3  การคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดน 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในการปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชาฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักสูตร

ทุกหลักสูตรของภาควิชา  และจัดใหมีการเรียนรูจากวิทยากรภายนอก โดยเชิญวิทยากร และอาจารยพิเศษ จากสวน
ราชการ และเอกชน ที่มีความรูความสามารถมาสอน และบรรยายพิเศษ ใหนักศึกษา เชน รายวิชา  215-483   ไดเชิญ
อาจารยพิเศษมาสอน และรายวิชา 216-281    ไดเชิญศิษยเกาของภาควิชามาบรรยายใหนักศึกษาฟง  และในระหวางปด
ภาคเรียน  ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการ IHPT ใหนักศึกษาเขารับการอบรม 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี กําหนดใหมีการฝกงานทั้ง 2 หลักสูตร  และในรายวิชาโครงงานนักศึกษา 
นักศึกษาไดรวมทําโครงงานรวมกับสถานประกอบการ ซึ่งในปที่ผานมา นักศึกษาไดรับรางวัลจากทางบริษัท สยาม
บรรจุภัณฑ จํากัด    ตลอดจนไดจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาชวยเหลือสังคม  เชน  คายอาสาพัฒนา  
กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรม ม.อ.วิชาการ   

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
       คก. 2.3.1  โครงการคายอาสาพัฒนา 
       คก. 2.3.2  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
       คก. 2.3.3  โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
       คก. 2.3.4  โครงการ IHPT 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษาละ 90 คน   และสาขาวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ 45 คน  ระดับปริญญาโท ปละ 20 คน  และระดับปริญญาเอก 5 คน ซึ่งในปการศึกษา 2550  
ภาควิชาฯ มีนักศึกษาเลือกศึกษาทุกหลักสูตร ตํ่ากวาเปาหมายที่วางไว ทําใหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามีจํานวนเพียง  
10.93 : 1  ซึ่งต่ํากวาคาปกติของสาขาวิศวกรรมศาสตร (20: 1)  สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีไมเปนไปตามแผน อีกสาเหตุที่สําคัญ คือ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตกออกคอนขางมาก 

ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  ภาควิชาฯ มีแผนการรับ
นักศึกษาเพิ่มในปการศึกษา 2551  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  เดิมรับ 90 คน เพิ่มเปน 120 คน  และสาขาวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส เดิมรับ 45 คน เพิ่มเปน 60 คน  โดยรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สน.ตรง และ Admission   ครึ่งหนึ่ง  เพื่อใหภาควิชาฯ 
สามารถดูแลนักศึกษาไดต้ังแตช้ันปที่ 1 สวนที่เหลือแยกภาควิชาฯ ในชั้นปที่ 2   

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
คก.2.4.1 แผนรับนักศึกษาใหม 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีคณาจารยทั้งหมด 31 คน รวมอาจารยที่เกษียณอายุราชการ 

(ตค.50) และลายืมตัว  ซึ่ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  จํานวน  1 คน  วุฒิปริญญาโท 
จํานวน 13 คน และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 17 คน โดยมีสัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)  3-42-55  ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนและเปาหมายที่กําหนด  

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
            คก. 2.5.1  รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษาของคณาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
            คก. 2.5.2  ขอมูลเกษียณอายุราชการของบุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สนับสนุนใหอาจารยยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอาจารยที่สามารถมีตําแหนง

ทางวิชาการไดนั้น จะตองมีผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานที่ไดจากการวิจัย  ซึ่งคณะฯ ไดสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ และสนับสนุนเงินทุนสําหรับการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล  หรือประชุมวิชาการอื่น ๆ ตามที่คณาจารย
เห็นสมควร 

ในปการศึกษา 2550  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  18 คน (ผูชวย
ศาสตราจารย   10 คน  รองศาสตราจารย 8 คน)  และอยูในระหวางยื่นขอตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน  และผูชวย
ศาสตราจารย 1 คน    

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(รอยละ)   42-32-26  ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนและสูงกวาเปาหมายที่กําหนด 

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
         คก. 2.6.1  รายช่ือตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
         คก. 4.3.1  ผลงานวิจัยจากภายในและภายนอก 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เปดสอนหลักสูตร 4 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 

วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ซึ่งไดผานการรับรองจากสภาวิศวกร (คก.2.13.5) และหลักสูตร
ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร  โดยทั้ง 4 หลักสูตรได
มาตรฐาน รอยละ 100  (คก.2.13.1-4)  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
       คก. 2.13.1  หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล 
       คก. 2.13.2  หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 
       คก. 2.13.3  หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล 
       คก. 2.13.4  หลักสูตรปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 
       คก. 2.13.5  สําเนาใบรับรองจากสภาวิศวกร 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(ระดับ (5)) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
เพื่อเปนขอมูลสะทอนประสิทธิภาพการสอนในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความ

เปนครู และสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง   คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนหลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ 80%  หรือการกอนปลายภาค  โดยใช
วิธีการประเมินผานเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหสามารถทราบผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว   

ในปการศกึษา 2550  ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4 ดานขางตนของคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได
คะแนน 4.44 จากคะแนนเต็ม 5   โดยระดับปริญญาตรี ไดคะแนน 4.43  ระดับปริญญาโท ไดคะแนน 4.37    ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด   

อีกทั้ง ภาควิชาฯ ไดดําเนินการประเมินผูสอนดีเดนทุกภาคการศึกษา เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา  
โดยนําผลการประเมินขอสอบ  ประเมินเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน และคะแนนประเมินรายวิชาบรรยาย
จากนักศึกษา มาหาคาเฉลี่ย อาจารยทานใดไดผลประเมินสูงสุด ลําดับที่ 1-2 จะไดรับเงินรางวัลจากภาควิชา 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
       คก. 2.14.1  ผลการประเมินขอสอบ 
       คก. 2.14.2  ผลการประเมินแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน 
       คก. 2.14.3 ผลการเมินผูสอนดีเดน 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (ช้ินงาน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในเวทีตาง ๆ ที่

จัดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศภายใตการสนับสนุนจากทางภาควิชาฯ และคณะฯ ซึ่งนักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ไดรับรางวัลระดับภูมิภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 22  
รางวัลที่ 2 การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 22  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุนทั่วไป  การแขงขันหุนยนตชิงแชมปภาคใต 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันหุนยนต "TPA PLC COMPETITIONT  "การแขงขันประดิษฐหุนยนตปาเปา"   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แขงขัน TPA PLC COMPETITION 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แขงขัน TPA PLC COMPETITION 
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาชางเมคาทรอนิกส 
โครงงานนักศึกษาที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม 

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
        คก. 2.16.1  วุฒิบัติและประกาศเกียรติคุณ 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้:     2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 84 คน สําเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 61.90  และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  จํานวน 36 คน สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 61.11   ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  - 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  20 

คน และเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 16 คน คิดเปนรอยละ 80   ซึ่งสามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและแผนที่
กําหนด 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โททั้งหมด (รอยละ) 

 2. 22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ประเทศ และตางประเทศ โดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะฯ และภาควิชาฯ ตามประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ 
(คก.2.20.1) ไวอยางชัดเจน 

จากการตีพิมพเปนเงื่อนไขการจบการศึกษา และโดยระบบสนับสนุนที่พรอมทั้งคุณภาพของอาจารยที่ปรกึษา 
และความพรอมเรื่องงบประมาณในสนับสนุนในการเผยแพรผลงานของนักศึกษา ทําใหในปการศึกษา 2550 มีบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโท ตีพิมพ เผยแพรถึงรอยละ 150  ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

ระดับปริญญาเอก มีบทความวิทยานิพนธ ตีพิมพ เผยแพร 1 บทความ 
 

 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 
 2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

(รอยละ) 
 2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 
ในปการศึกษา 2550  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 305 คน ระดับปริญญา

โท จํานวน 16 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 6.73 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  คิดเปนรอยละ 100 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research 
Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

 
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
        - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก นักศึกษาเลือกภาควิชาฯ 
ตํ่ากวาแผนที่กําหนด อีกสาเหตุที่สําคัญ คือ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 ตกออกคอนขางมาก 
        -   นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ ดานการสื่อสาร คอนขางต่ํา 
 
2. จุดแข็ง 

-    บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  
-    ภาควิชาฯ มีการเรียนการสอนหลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
-    นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติ   และภาควิชาฯ สนับสนุนใหนักศึกษาไปแขงขันในเวทีตาง ๆ  
-    สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
3. โอกาส 

-   ภาควิชาฯ สงเสริมใหนักศึกษาใช Textbook ในหลายรายวิชาของหลักสูตร โดยภาควิชาฯ จัดหา Textbook มา
จําหนายใหกับนักศึกษาในราคาตนทุน 
-   ภาควิชาฯ มีหองสมุดใหนักศึกษายืมหนังสือตาง ๆ 
-  ภาควิชาฯ มีหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาคนหาขอมูล 
-  จัดโครงการ IHPT ในระหวางปดภาคเรียน 
-  ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ แนะนําและสงเสริมนกัศึกษาใหเขารวมการแขงขัน และนักศึกษา
มีความรูความสามารถไมแพมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของประเทศ 
-  นักศึกษาและอาจารยสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล 
เปนประจําทุกป โดยสลับหมุนเวียนไปแตละมหาวิทยาลัย    และการจัดประชุมวิชาการอื่น ๆ  ซึ่งคณะฯ และ
ภาควิชาฯ ใหการสนับสนุนใหเขารวมเสนอบทความ 

 
4. อุปสรรค 

-    กิจกรรมการแขงขัน  เนื่องจากเวทีการแขงขันสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ ทําใหมีคาใชจายในการเดินทางคอนขาง
สูง และใชเวลาหลายวัน ทําใหนักศึกษาขาดเรียน 

 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษา 
- ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแกนักศึกษาใหกับนักศึกษาที่สนใจ 
- สงเสริมการสอนดวย textbook 
- สนับสนุนการทําโครงงานเพื่อเช่ือมโยงอุตสาหกรรมกับชุมชน 
- จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เชน โครงการ IHPT   กิจกรรมนักศึกษา 
- สนับสนุนใหเกิดการแขงขันทางดานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 
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การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นกวาเดิม 
- การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหนักเรียนในภาคใตไดทราบ และสนใจอยากเรียนภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 
- ใชกลไกในเชิงรุกมาชวยในการจูงใจใหนักศึกษาเลือกเรียนภาควิชาฯ มากขึ้น เชน การติวรายวิชาตาง ๆ ของ

ภาควิชา 
การเพิ่มทักษะการพัฒนาตนเองใหกับนักศึกษา 
- การนําระบบ IT มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น 
- สงเสริมการแตงกาย การมีคุณธรรม จริยธรรม 
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องคประกอบท่ี 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้: 3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดสนับสนุน สงเสริมและพัฒนานักศึกษาทํากิจกรรมในภาควิชาฯ เอง และรวม

กิจกรรมรวมกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อฝกใหนักศึกษาชวยเหลือสังคม และเพื่อสรางเสริมประสบการณการ
เรียนรูใหแกนักศึกษา โดยสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดาน
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ  
      กิจกรรมโครงการที่ภาควิชาฯ  ดําเนินการจัดเอง 

1. โครงการเยี่ยมชมโรงงาน ในภาคใต  และในภาคกลาง  
2. โครงการคายอาสาพัฒนา  สรางลานกีฬาเอนกประสงคตานยาเสพติด 
3. โครงการประกวด ME & MtE Star Challenge 
4. ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการกอสรางโรงไฟฟาจะนะและบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
5. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปที่ 4 
6. เดิน-ว่ิง ประเพณีเครื่องกล-เมคาทรอนิกส ครั้งที่ 3 (FUN RUN) 
กิจกรรมการแขงขัน 

      1. การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 22  
      2.  การแขงขันหุนยนตชิงแชมปภาคใต 
      3. การ แขงขัน TPA PLC COMPETITION 
      4. การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับชาติ 
       5.  แขงขันรถฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง 
       นักศึกษารวมทํากิจกรรมกับทางคณะฯ และภาควิชา 

1.   กิจกรรมวันเด็ก  ซึ่งภาควิชาฯ ไดจัดกิจกรรมวันเด็กนอกสถานที่  
       2.  กิจกรรม ม.อ.วิชาการ 

ในปการศึกษา 2550  นักศึกษาภาควิชาฯ มีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งรอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  เทากับ 88.2  ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้: 3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย ตํ่ากวาแผนที่ต้ังไว ทําใหภาควิชาฯ มีประสิทธิผลของ

การปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา รอยละ 97.55  
 
 
 
 

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

 
 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- กิจกรรมการแขงขันสวนใหญจะแขงขันในระดับประเทศ ซึ่งจัดในกรุงเทพฯ  ทําใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมนอย 
เนื่องจากตองใชเวลาเดินทางหลายวัน และใชงบประมาณคอนขางสูง 
 

2. จุดแข็ง 
1.  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีศักยภาพในการทํากิจกรรม  ซึ่งกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เปนกิจกรรมที่
นักศึกษาใหความรวมมือเปนอยางดี และเปนกิจกรรมนํารองภายในคณะ เชน   
     -  โครงการคายอาสาพัฒนา  สรางลานกีฬาเอนกประสงคตานยาเสพติด 
     - โครงการประกวด ME & MtE Star Challenge 
     - เดิน-ว่ิง ประเพณีเครื่องกล-เมคาทรอนิกส ครั้งที่ 3 (FUN RUN) 
2.  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกช้ันป รณรงคแตงกายดวยชุดนักศึกษาทุกวันศุกร 
3.  นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันไดรับรางวัลหลายกิจกรรม 

        4.  ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. โอกาส 

1.  รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  เชน วิชาการออกแบบ
เครื่องกล  2  วิชาโครงงานนักศึกษา 
2.  ภาควิชาฯ มีอาจารย และครู/ชาง ใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรม และการแขงขัน 

 
4. อุปสรรค 

1.  การสรางผลงานและชื่อเสียง นักศึกษาตองทุมเทเวลากับการเรียน การสอน อาจทําใหการรวมกลุมทํากิจกรรม
อื่น ๆ มีเวลาที่จํากัด 
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2.  เวทีการแขงขันในระดับประเทศสวนใหญรวมศูนยในเมืองหลวง ทําใหภาควิชาฯ/คณะฯ ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการเดินทางคอนขางสูง 
 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       - จัดตั้งกลุมกิจกรรม โดยใหตัวแทนนักศึกษาทุกช้ันปเปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
       - จัดตั้งศูนย Service Center เพื่อเปนจุดศูนยกลางในการติดตอนักศึกษา  
        
6.  แนวปฏิบัติท่ีดี 

- ภาควิชาฯ ไดพัฒนาโปรแกรมการลงชื่อทํากิจกรรมของนักศึกษา ทําใหตรวจสอบไดวานักศึกษาคนไหนทํา
กิจกรรมอะไรบาง ซึ่งในโปรแกรมดังกลาว จะมีประวัติ ภาพถาย และโทรศัพท ของนักศึกษา  เพื่อสะดวกในการ
ติดตอกับนักศึกษา 
-  รณรงคเรื่องการแตงกายของนักศึกษา  โดยนักศึกษาของภาควิชาฯ ทุกช้ันป แตงกายดวยชุดนักศึกษา ทุกวันศุกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

9-20 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้: 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(บาท/คน) 

4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย (บาท/คน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การบริหารงานวิจัยของภาควิชาฯ คณาจารยในภาควิชาฯ ไดดําเนินการวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดย

ภาควิชาฯ จะกระตุนสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย แตใหอิสระในการกําหนดความสนใจ ซึ่งอาจารยไดรวมตัวกันเปนทีม
วิจัย และสถานวิจัย ตามการสนับสนุนของคณะ และมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก หลายโครงการ  

ในปการศึกษา 2550  คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  275,786.23   บาท/คน  โดยมีเงินวิจัยทั้งสิ้น    7,997,800.71 บาท   
ซึ่งผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 แหลงทุนวิจัยจากภายนอก ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจากโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา คือ โครงการการทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต
ดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซลในเครื่องยนตสมัยใหมสําหรับพาหนะ   ผูวิจัย ไมไดเบิกเงินงวดที่ 2  จึงไม
สามารถนับเปนผลงานได   ซึ่งภาควิชาฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย    203,737.57   บาท/คน 

สําหรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน ภาควิชาฯ  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่
กําหนด เนื่องจากอาจารยภาควิชาฯ ไดรวมโครงการวิจัยจากสถานวิจัย และทีมวิจัยตาง ๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการขอ
ทุนวิจัยตอไป  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย   72,045.67   
บาท/คน 

 
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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ชื่อตัวบงชี้: 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยรวมทีมวิจัยตาง ๆ ตามนโยบายของคณะฯ 

เพื่อใหมีการดําเนินการวิจัยที่สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศได  โดยภาควิชาฯ มีสวนรวมสนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศ 
เชน สนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอผลงานในตางประเทศ ภาควิชาฯ จะสนับสนุนจากเงินรายไดคณะฯ (สวนแบง
ภาควิชาฯ)  ตามเกณฑของคณะฯ ไมเกิน 40,000 บาท/คน/ป และสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร   

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใช
ประโยชน คิดเปนรอยละ 131.03  ตอจํานวนอาจารยประจํา  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตาม
แผนที่กําหนด  

 

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

 

องคประกอบท่ี 4.  วิจัย 

ชื่อตัวบงชี้: 4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

                              4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550  มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

จํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ  65.52  ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด   มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  จํานวน 13  คน  คิดเปนรอยละ  44.83  ของอาจารยประจํา และนักวิจัยทั้งหมด รวม
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจากภายในและภายนอก (นับไมซ้ํา) คดิเปนรอยละ 65.52 สามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนดใน KPIs  และบุคลากรสายสนับสนุนรับทุนวิจัยจากภายใน จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ  38.71  ซึ่งเปนจํานวนที่สูงที่สุดของคณะฯ  ซึ่งจากการทําวิจัยของสายสนับสนุนทําใหบุคลากรสายสนับสนุน
ของภาควิชาฯ นําผลงานไปเสนอขอตําแหนงชํานาญการ 

 คณาจารยภาควิชาฯ Active  งานวิจัย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 86.21 ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑที่กําหนด 

 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 4.  วิจัย 

ชื่อตัวบงชี้: 4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  คิดเปนรอย

ละ 27.59  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 

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

 
 

องคประกอบท่ี 4.  วิจัย 

ชื่อตัวบงชี้: 4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       จากการที่บทความวิจัยที่มีคุณภาพของภาควิชาฯ  ไดมีการตีพิมพและเผยแพรไปเปนจํานวนมาก และมีองคความรู

ทางวิชาการ  ทําใหมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation) ใน Refereed Journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ โดยในปการศึกษา 2550  มีบทความวิจัยไดรับการอางอิงจํานวน 14.177 บทความ คิดเปนรอยละ 48.85  
เพิ่มจากปการศึกษา 2549 ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนดได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
       - ขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
       - อาจารยมีภาระงานสอนและภาระงานอื่น ๆ เชน งานสอน งานบริการวิชาการ จึงทําใหมีเวลาในการทําวิจัยและ
เขียนผลงานวิชาการนอย  

- การใชประโยชนจากงานวิจัยยังไมเปนระบบแบบแผนที่แนนอน 
1.2 ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 

- อาจารยที่กลับจากลาศึกษาตอ ทํางานวิจัยนอย 
- กลุมนักวิจัยที่จะทําการวิจัยอยางตอเนื่องขาดอุปกรณ และเครื่องไมเครื่องมือสนับสนุน 

1.4  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
- นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจในการขอจดสิทธิบัตร 
- มีนักวิจัยสวนนอยที่เนนการขอจดสิทธิบัตร สวนใหญจะเปนการเขียนบทความวิชาการมากกวา 

 
2. จุดแข็ง 
1.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
       - มีระบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพของคณะฯ เชน เงินรางวัลตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
       - มีทีมวิจัยในภาควิชาหลายทีมวิจัย ทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
       - ภาควิชาฯ มีหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท  
1.2  ดานงบประมาณงานวิจัย 

-  มีแหลงทุนวิจัยสนับสนุนจากภายนอกหลายแหลง 
- มีแหลงทุนวิจัยสนับสนุนจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

1.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
- มีทีมวิจัยในภาควิชาเพิ่มมากขึ้น  
- อาจารยมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนสวนใหญ 
- บุคลากรมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมในภาคใต 

 
3. โอกาส 
1.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
       -  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยกระดับคุณภาพของวารสารสงขลานครินทรเปนวารสารนานาชาติ 
        -  ภาควิชาฯ มีหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท  ซึ่งกอนจบการศึกษานักศึกษาตองตีพิมพผลงาน 
1.2 ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 

-  บุคลากรสามารถนําผลงานไปขอตําแหนงทางวิชาการได 
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4. อุปสรรค 

- ขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
- ยังขาดความเชื่อมโยงงานวิจัย สิทธิบัตร สูเชิงพาณิชย 
 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1.  สรางความเปนเลิศในงานวิจัยเฉพาะทาง  เชน  กลุมพลังงาน  กลุมวิจัยดานวัสดุ  กลุมยางพารา 
2. สรางกลุมวิจัยและนักวิจัยใหมอยางตอเนื่องและสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยเดิมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
3. สรางบรรยากาศและสนับสนุนการวิจัยในภาควิชาฯ เชน จัดเสวนาและสนับสนุนจัดเตรียมพื้นที่ 
4. สรางเครือขายวิจัยกับอุตสากรรม SMEs  และวิสาหกิจชุมชน 
5. ประชาสัมพันธงานวิจัยของบุคลากรอยางตอเนื่อง  เพื่อเผยแพรช่ือเสียงและกระตุนงานวิจัยของภาควิชาฯ 
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องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้: 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550    ผลการดําเนินงาน มีอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งหมดจํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 29.03 ตอ
จํานวนอาจารยประจํา    สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด  
 
  

 

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

 
 

องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้: 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ภาควิชาฯ มีการใหบริการวิชาการตาง ๆ เชน การทําช้ินงานทดสอบ  การปรับเทียบเกจวัดความดัน การสอบ
เทียบเทอรโมมิเตอร การทดสอบแรงดึงเกลียว  การทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ํามันไบโอดีเซลเครื่อง Thin Layer  
Chromatograph (TLC)  แตมีกิจกรรมไมมากนัก   
               กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เปนโครงการยังมีไมมาก      สวนใหญยังเปนลักษณะการใหบริการดานที่
ปรึกษาเฉพาะปญหาที่หนวยงานขอความอนุเคราะห และการเปนวิทยากรผานฝายบริการวิชาการ 
             โครงการบริการวิชาการที่เปนโครงการเดนที่สําคัญ ไดแก  โครงการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการผลิตการใชไบโอ
ดีเซลในระดับชุมชน (กลุม 4)  

     ผลการดําเนินการของภาควิชาฯ ในปการศึกษา 2550    ภาควิชาฯ มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 20.69  ตออาจารยประจําทั้งหมด 

สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด  
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้: 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ไมไดประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
 
 
 

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

 
 

องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้: 5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  บุคลากรของภาควิชาฯ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก แตงตั้งใหเปนผูคุณวุฒิ 

พิจารณาบทความทางวิชาการ/เลื่อนระดับ รอยละ 40.45 ตอบุคลากรทั้งหมด 
 
 
 
 

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

 
 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : องคประกอบที่ 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

1. จุดออน 
         - แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการในสวนของภาควิชาฯ เกี่ยวกับขั้นตอนและหลักเกณฑตาง ๆ ยังไมชัดเจน
และเขาใจไมตรงกัน 
         -   งานบริการวิชาการสวนใหญ ยังขึ้นอยูกับตัวบุคคล ทั้งในลักษณะของที่ปรึกษา  
         -   ไมมีงานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับสังคม 
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2. จุดแข็ง 
       เนื่องจากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันมากอนหนานี้แลว   จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางใหดําเนิน
โครงการตอเนื่องมาเรื่อย ๆ  
  
3. โอกาส 
           นโยบายของรัฐบาลมีความเดนชัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม  นวัตกรรม  รวมทั้งการมีงบประมาณสนับสนุนใน
หลาย ๆ โครงการ  ทั้งในระดับพื้นฐาน  ทําใหสามารถดําเนินการโครงการตาง ๆ ได 
  
4. อุปสรรค 
            -  บุคลากรที่ใหความสนใจในการทําบริการวิชาการคอนขางนอย  เนื่องจากภาระหนาที่ดานการสอน และการ
วิจัยที่มีมาก 
 
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
            -  แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อใหดูแลรับผิดชอบระบบการใหบริการวิชาการ 
           -   สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมทํางานในโครงการที่คณะฯ ไดรับงานมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได
ในระดับสากล (ขอ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              การกําหนดนโยบายและการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ภาควิชาฯ จะใชที่ประชุมภาควิชาฯ เปนเวทีให
บุคลากรแสดงความคิดเห็น และลงมติ  โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดแจงขาวสารความเคลื่อนไหวของภาควิชาฯ 
ในที่ประชุมภาควิชาฯ โดยจัดขึ้นเฉลี่ยเดือนละครั้ง  และในปการศึกษา  2550  ภาควิชาฯ ไดจัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นในการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และภาควิชาฯ ไดจัดทําแผนรับนักศึกษา ในปการศึกษา 
2551 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :    - 

 
 

องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มีผูบริหารที่มีความเขมแข็ง  โดยจะมีการประชุมทีมบริหารเปนประจําทุกสัปดาห  เพื่อทบทวนผล

การดําเนินกิจกรรมของภาควิชา  และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ซึ่งภาควิชาฯ จะกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีแผนกิจกรรมประจําป โดยภาควิชาฯ จะจัดหาทีมในการบริหารจัดการให
กิจกรรมตาง ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  แผนกิจกรรมนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร ทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดาน

การฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมใหอาจารยมี
ผลงานวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ   

 
 
 
 

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

 
 

องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมบัญชี เพื่อบริหารงบประมาณ และทราบความเคลื่อนไหวในดานราย

รัย-รายจายของภาควิชาฯ  อีกทั้งไดวิเคราะหความเสี่ยงการควบคุมภายในของภาควิชาฯ ในการบริหารการศึกษาที่ยังคง  
มีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดานคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ :- 

1.   นักศึกษามีผลการเรียนออน 
2.   การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาในการสอบของสภาวิศวกรยังไมเพียงพอ 

ซึ่งจากการวิเคราะหจุดออน  ภาควิชาฯ ไดดําเนินการ จัดติวรายวิชาฯ ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา  และพัฒนานักศึกษาดาน 
ทักษะตาง ๆ โดยการจัดอบรม IHPT และจัดอบรมภาษาอังกฤษ  อีกทั้งภาควิชาฯ ไดทดลองใหนักศึกษาจัดสอบขอสอบ 
ของสภาวิศวกร  เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการสอบ กว. ตอไป  
              

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ โดยมีทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ รวมกับทางคณะฯ  ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกิดการทําวิจัย  ซึ่งการ
ประชุมวิชาการ จะมีเวทีใหอาจารยนําเสนอผลงานหลายเวที เชน ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเปนเวที
ของการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะ ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยจะสลับหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ 
และภาควิชาฯ ไดสนับสนุนใหอาจารยไปรวมประชุมเปนประจําทุกป 

ในปการศึกษา 2550  ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 59  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 
 

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

 
 

องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
ทั้งหมด (บาท/คน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ สําหรับพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ  จํานวน 543,430  บาท คิดเปน

งบประมาณ  17,530  บาท/คน ซึง่งบประมาณที่สนับสนุน จากมหาวิทยาลัย  คณะฯ และภาควิชาฯ  ในปการศึกษา 2550 
ภาควิชาฯ มีคาใชจายสําหรับพัฒนาคณาจารย ตํ่ากวาแผนที่กําหนด 

 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ  ซึ่งในปการศึกษา 2550  

บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ และตางประเทศ คิดเปนรอยละ   :
ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

  
 
 
 
 

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

 
 

องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ยึดแนวนโยบายและแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส  ที่กําหนดโดยคณะฯ และมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

อยางตอเนื่อง  มีการประเมินและเยี่ยมชมจากคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของคณะฯ ผลการประเมินจะมีการนํามาพัฒนา
กิจกรรมและปรับปรุง โดยผานทางตัวแทนของภาควิชาฯ ซึ่งรวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ ของคณะฯ เชน 
คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5 ส  คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส. บุคลากรที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ที่ชัดเจนยังครอบคลุมเฉพาะสายสนับสนุน  ซึ่งใหความรวมมือเปนอยางดี  สวนอาจารย และนักศึกษาก็จะมีสวนรวมใน
การปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน โดยผูบริหารระดับภาควิชาฯ ใหการสนับสนุน อีกทั้งภาควิชาฯ จัดกิจกรรมพัฒนา
ภาควิชาฯ ปละ 1-2 ครั้ง บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาภาควิชาฯ  นอกเหนือจากการพัฒนาภาควิชาแลว 
บุคลากรสายสนับสนุนจะทํากิจกรรม 5 ส. อยางตอเนื่อง  ผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส. ของภาควิชาฯ อยูในเกณฑที่ดี ถึงดี
มาก ในระดับคณะฯ 

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) (ครั้ง) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ  ยังไมมีแผนงานดานระบบความปลอดภัยในระดับภาควิชาฯ ในสวนของการปองกันอัคคีภัย 

คณะฯ ไดดําเนินการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยูแลว ซึ่งเปนการซักซอมการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย  และแผนการสํารวจและจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงใหเพียงพอและเหมาะสม  สวนระบบ
ความปลอดภัยทางดานทรัพยสินของภาควิชาฯ ใชระบบรักษาความปลอดภัยของคณะฯ ซึ่งจะมีเจาหนาที่มาตรวจตรา
ทั่วไปในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร อีกทั้งภาควิชาฯ ไดกําหนดจุดเขาออกสําหรับบุคคลภายนอก คือประตูทางเขา
ภาควิชาฯ เพียงจุดเดียว เพื่องายตอการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ภายในภาควิชาฯ จะมีการมอบหมายผูรบัผดิชอบ
ในการดูแลทรัพยสิน และการปด-เปดประตูทางเขา-ออก 

ที่ผานมาภาควิชาฯ ไดมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด แตยังไมเคยมีการประเมินความปลอดภัยในระดับ
ภาควิชาฯ 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน ยังไมชัดเจนในบางหัวขอ 

2. จุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ มีระบบสารสนเทศที่ภาควิชาฯ ดําเนินการเขียนฐานขอมูลเอง เพื่อใชในการดําเนินงานและบริหาร
งบประมาณของภาควิชาฯ ประกอบดวย 
  - ระบบบัญชีเงินงบประมาณ และเงินรายได 
  -  ระบบโครงงานนักศึกษา 
  - ระบบขอมูลหนังสือหองสมุด 
  -  ระบบฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
  - ระบบฐานขอมูลหองเครื่องมือ 
2.  มีแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตาง ๆ ของภาควิชา 
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3. โอกาส 

มีระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการทํางาน  
4. อุปสรรค 
        การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโนมไมเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตรากําลัง ในขณะนี้ภาระงานมีงานเพิ่ม แตไมเพิ่ม
บุคลากร 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใชในการบริหารภาควิชา 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชา 
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องคประกอบท่ี 9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้: 9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ใชดัชนีคุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพระดับภาควิชาฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคูมือการ

ประกันคุณภาพในระดับคณะฯ ที่ภาควิชาฯ มีสวนในการกําหนด โดยมีผูรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชา ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินการใหมีระบบประกันคุณภาพภายในภาควิชาฯ ติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้ง
หาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีสวนรวมในคณะกรรมการ
ประสานงานระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพรวมกันของคณะฯ และ
ภาควิชาฯ รวมทั้งประสานงานการดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

       การประกันคุณภาพแมวาจะมีการดําเนินการมานาน แตบุคลากรสวนใหญก็มีสวนรวมเพียงระดับการปฏิบัติตาม  ยัง

ขาดความเขาใจ ความสนใจและมีสวนรวมในระดับการวางแผนและวิเคราะหประเมินผล 
 

2. จุดแข็ง 
        ระบบการประกันคุณภาพเปนสิ่งที่ถูกกําหนดจากสังคมภายนอกใหจําเปนตองมี ทําใหมีแรงผลักดันจากระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ  และภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวของกับเรื่องนี้ดีอยูจํานวนหนึ่ง   

 
3. โอกาส 
นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 
4. อุปสรรค 

- 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
        - 
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 %� /'�&����-���.�� �!��2�9�����!2

�� ���%� �������!
1.45 1.30 27.59

        15.1.1 ������9������!���)�8��82��������� �����)�
6.90

        15.1.2 ������9������!���)�8��82��������� ���

������)�
1.45 1.30 20.69

15.2 ������9������! %� 9����.�9���C2���)�8��82 

�A!%8�
 %� /'�&����-���.�� �!��2�9�	C������!

������	�
- - -

        15.2.1 ������9������!���)�8��82��������� �����)�
- - -

        15.2.2 ������9������!���)�8��82��������� ���

������)�
- - -

16 �������9��������	�9������! %� 9����.�9���C2

B�!��������
                                    -                     2,416,413.77                   2,269,750.13
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16.1 �������9��������	�9������! %� 9����.�9���C2

B�!���������9�����!2�� ���%� �������! 2,288,636.00                                   2,089,411.33

16.2 �������9��������	�9������! %� 9����.�9���C2

B�!���������9�	C������!������	� - 127,777.77                                          180,338.80

17 �9��������	�9������! %� 9����.�9���C2���B�!���

������
                17,332,650.33                 10,655,046.98                   7,094,789.30

17.1 �������9��������	�9������! %� 9����.�9���C2

B�!����������9�����!2�� ���%� �������! 17,332,650.33               10,655,046.98                                 5,908,389.30

17.2 �������9��������	�9������! %� 9����.�9���C2

B�!����������9�	C������!������	� - -                   1,186,400.00

18 ������A(.�������	��������! '�&�9����.�9���C2 24 39 25

18.1 �����������!2�� ���%� �������!�������	��������!

%� 9����.�9���C2
24 39 19

18.2 �������	C������!������	��������	��������!%� 

9����.�9���C2
- 6 6

19 ������A(.���-�.����	��������! '�&�9����.�9���C2���

B�!��������
8 27 19

19.1 �����������!2�� ���%� �������!�������	��������!

%� 9����.�9���C2B�!��������
8 21 13

19.2 �������	C������!������	��������	��������!%� 

9����.�9���C2B�!��������
- 6 6

20 ������A(.���-�.����	��������! '�&�9����.�9���C2���

B�!���������
16 12 13

20.1 �����������!2�� ���%� �������!�������	��������!

%� 9����.�9���C2���B�!���������
16 12 13

20.2 �������	C������!������	��������	��������!%� 

9����.�9���C2���B�!���������
- - -
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21 ��������C�������!���-�.�������.�9��9 (citation) �� 

refereed journal '�&���/��.��(�� �����)�'�&�

� ���������)�
15 7 14.17

21.1 ��������C�������!���-�.�������.�9��9�9

�����!2�� ���%� �������!��:9'��
15 7 14.17

21.2 ��������C�������!���-�.�������.�9��9�9

�	C������!������	���:9'��
- - -

22 ������A�9������!%� 9����.�9���C2��� -�.��� 

������ ���!����8!2�����9�X++�  (���H���)�/

��	���H���)�/�����H�Y) ����� 5 �E���A
���� (��:�9��)
- 1 1

23 �������������/�C�9����������������%� ������8���

)�����9C���).�9����9��9C� �	��� �� ��>��)�

 %� ������)�
17 23 11

24 �����������!2�����F������<�?� ��F��������

���!���8�H2B�!��������� ��F���������������

%� �������������8��� �����)� '�&�� ���������)�
7 12 9

25 C
���.�
�! %� �(�C
��9������������������������

%� ������8�8&����9C�
- -                        95,532.37

26 ������%'�
9�'.�������������%� ������8���-�.������

!�������� �����)�'�&�������)�

27 ��!����9������������'.������������� %� 

������8�����������

8,615.11

28 ��������������������	���?2 8�=�� %� ��.�9�����

������?02  >��� %� ��=�H���
6 20

29 C
���.�
�! %� �(�C
������.�������	���?2 8�=��  %� 

��.�9�����������?02  >��� %� ��=�H���

30 ������8!2����

31 C
���.�
�!��:9'�� (�Z8� �.��������!�������)

32 9����������������.�
�!-���:9'��

33 �9���'�&��
�!�	�H�

34 �9����!�����:9'��(9���������������������:9'��)

�����������	
���

�����������	
���

 �����������	
��� �����������	
���  �����������	
���

 �����������	
���

 �����������	
���

�����������	
���
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35 9��� ��0���'������8�=��C0����!2��:9���� ��>

%� )
�9�� ��>
655,014.65                     617,643.12                                          540,056.22

36 �����������!2�� �������.��
���� �	��������'�&�

�������A�9�����������:9���� ��>%� )
�9�� ��> 18 16 28.00

37 �������	C������ �����!������	����-�.������

8�=��C����(. %� ���? ��������8 ��:9���� ��>%� 

)
�9��  ��>
13 16 16

38 �������	C������ �����!������	�

38.1 �������	C������ �����!������	���:9'�� 13 16 16

38.2 �������	C������ �����!������	�����[���)�9��

���9
13 16 16

39 �������9���><�?�� ������++�)������.��
��

�������/�C�9���8�=�����><�?�
1083 987 269

40 C
���.�
�!��:9'�������.��� ��'.�9��	� C��8���)��2 

%� >(�!2�������>)
����><�?�
3,310,332.34                 603,257.58                      - 

41 C
� FTES � ������++�)�� (�E���><�?�) 274.50 277.53 285.65

42 C
� FTES � ������++���%� ���('��9����������C
�

%�.�) (�E���><�?�)
29.40 41.26 316.97

43 �����������!2����[���)�9�����9 26.00 30.00 29.00

44 C
� FTES � ������++�)�� (�E9��� ��0) 250.80 269.65 278.20

45 C
� FTES � ������++���%� ��� ('��9����������C
�

%�.�) (�E9��� ��0)
38.70 37.82 314.84

46 �������������! 18

46.1 �������������!��:9'�� - - 18

46.2 �������������!�[���)�9�����9 - - 18

47 ������C��:9C���-�
����B�!������)%� ���8!2��� 

(B�!���'����!���!)
- 1 1

48 ���������><�?�����[���)�)��C	0H��� ���!H���%� 

����!���><�?�
379 318

49 ���������><�?����++�)����������D����><�?�)��

� ! ����������'����'����()�
50 74
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50 ���������><�?����++�)������9� ���!����!�����:��E���

 1 (�'�����!�������><�?���������D����><�?���.� 49) - -

51 ���������><�?���:��E��� 1 �����B(���������� 14 ��9'���

B�C�).����'����!���!�����������9���><�?��'.

��F�8��>?�Z8� %�
��9C�%� �	���B�C�).

- - -

52 ���������><�?���:��E��� 1 ��:9'�� - - -

53 ��!����������������F�B�?���9�`?'�&�

B�?�)
�9�� ��>�&��a - 2 -

53.1 ��!����������������:9'�� 57 -

53.2 ��!����������������F�B�?���9�`?'�&�

B�?�)
�9�� ��>�&�� a - 2 -

54 ������ Joint-degree Programs - 1 -

55 ���������)
�9�� ��>������!&��'�&��[���)�9�����

�'����!���!

56 ���������><�?����)
�9�� ��>�����gh�9���������!

'�&�><�?�����'����!���!���	����?0 2 -

57 ������ Co-advisors �����F����)
�9�� ��> - - -

58 �������	C����/���><�?��9�'����!���!���-�

)
�9�� ��> 6 -

59 �������	C�����9�'����!���!�����F� 

Advisors/Co-advisors �'.��������)
�9�� ��> - 1 -

60 �������C�9�������!�������
��������)
�9�� ��> (Joint

 Research) - 2 -

61 �������C�9���/������� �������
�����)
�9�� ��>

62 �������C�9���%� A(.�.��
���C�9���8�=��

������ �����9���><�?�%� �	C����

63 ������ Joint Publication - - -

64  ���������><�?����-�������!���8�H2 (Thesis) 

)
�9�� ��> - - -

65 �������C�9����9C0 /'�
�!9���
���&����

'�
�!9��)
�9 a '�&������9C�%� �	����8&��8�=��

�	���%� ��9C�B�C�). - 5 2

������� �����������	
���

������� �����������	
���

������� �����������	
���



��������	
������ ������������		���	������ �����������������	��	� �	� ���!��	�"�#� 2550/���. 2550

F-Data-EQ01-1-1 V.1: May-51 1/1

1.2 	����������	5		�6��7�����8��8��59��:;�����	�<�5�8����:�����

        1.2(1)  ?���	
������8��8��59��:;���	�55�	����6@��A�	� ���!��	�"�#�/���. 2550 ������������		���	������

���������	 2550  ����������������� : 1 �.�. 49 - 30 �.�. 50

�!��	�"�#� 2550/�!�5�	���@ 2550

B? ?� 	����� ?��	���� ������86

2. ��	�	:���	��B���6@��A5�@C�8 (26) 50.00

    2.1 � ����!����"�#$���%&'$�!����()��)�&�*��� (��,&�) 3.75 6 7 116.7 01�$

    2.2 � �����$����� �$���2 3�$�$0���� �$��4$*5��&6 (��,&�) 3.75 6 6 100.0 01�$

    2.4 75�$�$$&�89�:���;������2 ���21��1�75�$�$��7���<���75� (������) 3.75 -40 -45.35 91.1 "�101�$

    2.5 *&,*1�$�����7���<���75�2 3� �='(��(66���  ��(66�>2 ��(66����)�?�

�2 ���21��1���7���<���75� (������)

3.75 4-41-55 3-42-55 133.3 01�$

    2.6 *&,*1�$�����7���<���75�2 3,5����5�!)$1���7���< 0��@1��8�*���7���<���

8�*���7���< !��8�*���7���< (������)

3.75 47-33-20 42-32-26 142.3 01�$

    2.13 ���������)�&�*���2 3",�����A�$�1�)�&�*���2&B�)�, (������) 3.75 100 100 100.0 01�$

    2.14 ��,&�����%9�%�#7���$&�89�:��1��=	C�%���*�$�����7���<!��*(3�

*$&�*$=$����� �$��� (��,&� (5))

3.75 4 4.4 110.0 01�$

    2.18 ���������$&�89�:���(66��� 2 3*5���;7���89�:������������2 3�5�)$,"��

#$)�&�*��� (������)

3.75 40 61.66 154.2 01�$

�����	���5B��8��59��:; �9�;�����



    2.19 �����������7���<���75�E93�� �=	*��&�(��4$2 3��9�:��(2��$(%$F<2 325�)$��2 3

��7���<2 3��9�:��(2��$(%$F< (������)

5 60 80 133.3 01�$

    2.20 ����������2����7���(2��$(%$F<��(66�>22 3� %(�%< �0�!%�1�1�75�$�$

�(2��$(%$F<��(66�>22&B�)�, (������)

5 100 700 700.0 01�$

    2.23 ���������$&�89�:���,&��&	G(�89�:��1�75�$�$$&�89�:�2&B�)�, (������) 5 6 7.9 131.7 01�$

    2.24 ���������$&�89�:��&	G(�89�:� Research Programs �1�75�$�$$&�89�:� 

�&	G(�89�:�2&B�)�, (������)

5 100 100 100.0 01�$

3. �� �		���	A�F����8���"�#�  (4) 20.00

    3.3 ���������$&�89�:�2 3�����1���(7����/>������%&'$�$&�89�:��1�75�$�$

$&�89�:���,&���(66��� 2&B�)�, (������)

10 60 88.2 147.0 01�$

    3.4 ���*(2F(0��������T(�&�(����=	F���7�(�F��� !���($&�$&�89�:� (������) 10 95.00 97.25 102.4 01�$

4. ��	�� �� (13) 50.00

    4.3 ��($*$&�*$=$��$�(7&�!����$*����*���<7��C��#$!��C��$��*U��&$�1�

75�$�$��7���<���75�!��$&��(7&� (��2/�$)

3.75 350,000 275,786 78.8 "�101�$

    4.4 �����������$�(7&�!����$*����*���<2 3� %(�%<�0�!%�1 ",��&����7,

2��� �$2�&%�<*($2���W66�)�?��$=*(2F(�&�� )�?�$5�"�#@����>�@$<2&B�#$

��,&�@��(!�� #$��,&�$�$�@��(�1�75�$�$��7���<���75� (������)

3.75 90 131.03 145.6 01�$

    4.5 ��($*$&�*$=$��$�(7&�!����$*����*���<C��#$*U��&$�1�75�$�$��7���<

���75�!��$&��(7&� (��2/�$)

3.75 50,000 72,049 144.1 01�$



    4.6 ��($*$&�*$=$��$�(7&�!����$*����*���<7��C��$��*U��&$�1�75�$�$

��7���<���75�!��$&��(7&� (��2/�$)

3.75 300,000 203,738 67.9 "�101�$

    4.7 �����������7���<���75�!��$&��(7&�",��&�2=$25��(7&�)�?���$*����*���<

7��C��#$*U��&$�1�75�$�$��7���<���75�!��$&��(7&� (������)

3.75 50 65.5 131.0 01�$

    4.8 �����������7���<���75�!��$&��(7&�",��&�2=$25��(7&�)�?���$*����*���<

7��C��$��*U��&$�1�75�$�$��7���<���75�!��$&��(7&� (������)

3.75 45 45.0 100.0 01�$

    4.9 �����������$�(7&�2 3� %(�%<�0�!%�1#$���*����,&�@��(!��$�$�@��( (����

��)

3.75 5 27.59 551.8 01�$

    4.10 �����������7���<2 3 Active ��$�(7&��1���7���<���75�!��$&��(7&�* (������) 3.75 65 86.2 132.6 01�$

    4.12 ����������2�����(7&�2 3",��&���������(� (Citation) #$ refereed journal

)�?�#$A�$��������,&�@��()�?���,&�$�$�@��(�1���7���<���75�!��$&��(7&�

 (������)

20 30 48.85 162.8 01�$

5. ��	5	���	������	B�9�����  (11) 20.00

    5.2 �����������7���<���75�2 3� *1�$�1��#$���#)���(���2���(@����!�1*&���

��4$2 3��9�:� ��4$��������(2��$(%$F<C��$��*U��&$ ��4$�������

�(@������������(@�@ %#$��,&�@��()�?���,&�$�$�@��(�1���7���<���75� 

(������)

10 25 29.7 118.8 01�$



    5.3 ����������(7����)�?�>��������(����(@����!���(@�@ %2 3���*$��

�����������%&'$�!���*�(�*������������!�;����*&��� @=�@$ 

����28@��(!��$�$�@��(�1���7���<���75� (������)

10 10.5 20.69 197.0 01�$

7. ��	5	���	B����	 �
��	  (14) 20.00

    7.1 *C�*U��&$#@�)�&�F����C(���#$�����()��7&,���!��*����U0�&�,&$

*U��&$#)�!�1��&$",�#$��,&�*��� (���)

2.5 4 4 100.0 01�$

    7.2 C���0��$5����0����()��2=���,&����*U��&$ (��,&�) 2.5 3 3 100.0 01�$

    7.4 � ����!����"�#$�����()��2�&%�����=����%?3�%&'$� !��F5����&�:�"��

#)��=������ �=	C�%!�����*(2F(C�% (��,&�)

2.5 4 4 100.0 01�$

    7.8 � ���$5�������()�������* 3����#@�#$�����$�����()�����89�:� 

(��,&�)

2.5 3 3 100.0 01�$

    7.10 �����������7���<���75�2 3�����1�����@=� �(@����)�?�$5��*$�0���$

�(@���� 2&B�#$����28!���1������28 (������)

2.5 55 58.62 106.6 01�$

    7.11 �������	*5�)�&����%&'$��	�7���<2&B�#$����28!���1������28�1�

��7���<���75�2&B�)�, (��2/�$)

2.5 20,000 17,421.17 87.1 "�101�$

    7.12 ����������=��������75�*��*$&�*$=$2 3",��&����%&'$�������� !��

2&�:�#$�(@�@ %2&B�#$����28!���1������28 (������)

2.5 100 100 100.0 01�$

    7.13 �(7���� 5 */�(7�����=	C�%�?3$ d (��,&�) 2.5 3 3 100.0 01�$

�	6� ���8��59��:;��;���
B��8��59��:;�:�5		�6��7����� 33 29 87.88%

������ 	 �&$2 3 30 �.�. 50 �&$2 3�����$������ : 13 *.�. 51

!)�1������� O: C���(@��(8��������?3���� )$1����$2 3�&�0(,@�� :  C���(@��(8��������?3����




