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คํานํา 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปนหนวยงานยอยในคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  ไดเปดสอนหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และ
หลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล   
ในรอบปที่ผานมา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดดําเนินการในระบบประกันคณุภาพมาโดยตลอด และ
ภาควิชาฯ ไดมุงเนนพัฒนาในทุก ๆ  องคประกอบ 
 

รายงานนี้เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิการงานของภาควชิาวิศวกรรม 
เครื่องกล ประจําปการศึกษา 2551           โดยนําเสนอผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้   7  
องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ  
องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ  
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
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 
                            24  มิถุนายน 2552 
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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 ข องคประกอบ ตวับงชี้(KPIs) และคาน้ําหนกัของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 11-1 
ภาคผนวก ค ขอมูลการดําเนนิงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    12-1 
                      ประจําปการศกึษา 2551/งปม. 2551 
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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 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  
พ.ศ. 2546 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

1.2 วัตถุประสงค 

ภาควิชาฯ ยดึถือวัตถุประสงคในการดําเนนิงานตามการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ ใหเปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของภาคใต สําหรับประชาชนในภาคใตเปนหลัก เปนแหลงผลิตบัณฑิตและแหลงความรูของ
ภาคใต  

ภารกิจหลัก 
1. ดานการเรียนการสอน   
รับผิดชอบงานสอนในระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  งานสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  

จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 30 คน บุคลากรฝายสนับสนุนอีก 16 คน และอุปกรณเครื่องมือทางการ
เรียนการสอน การวจิัย     ทําใหภาควิชาฯ สามารถรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ป
การศึกษาละ 120 คน และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ 60 คน  นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล       ปการศึกษาละ 30 คน นักศึกษาปริญญาเอก ปการศึกษาละ 5 คน   

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

4-2 

2. ดานการวิจัย   
ภาควิชาฯ มคีวามพรอมของจํานวนและวุฒิการศึกษาของอาจารยที่สามารถผลิตผลงานวิชาการทีม่ี

คุณภาพจากงานวิจยัในระดับการศึกษาปรญิญาโท-เอก มีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนุน ผลิตผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับวศิวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่น ผลงานวิจยัของภาควิชาฯ สามารถ
นําไปใชในการพัฒนานักศกึษาและการนําประโยชนใหแกสังคมมากมาย 

3. ดานบริการวชิาการแกชุมชน 
มีกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาต ิ  ทางภาควิชาฯ มงีานบริการวิชาการแกชุมชน และใน
ภาคอุตสาหกรรมสําหรับการใหคําปรึกษา  การดําเนินงานจัดสรางอุปกรณเครื่องจักร และใหเปลาแกสังคม 
เชน การพัฒนาสาธารณูปโภค  อุปกรณพื้นฐานใหกับโรงเรียนในชุมชน โดยมีทั้งนักศึกษาและบุคลากรเขา
มามีสวนรวมอยูเสมอ 
 

4.    ดานกิจกรรมพัฒนานิสตินักศึกษา 
       สนับสนุนสงเสริมและพัฒนานักศกึษา ในรูปแบบกจิกรรมนอกหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และทุก

ปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเนนใหนักศึกษาดําเนินการโครงงานตั้งแตเร่ิมจนแลวเสร็จ เปนการฝกหัดให
นักศึกษารูจักทํางานเปนทีม  เรียนทั้งการทํางานรวมกบัผูอ่ืน หรือทําประโยชนเพือ่สังคม กิจกรรมเหลานี้
เนนใหนกัศึกษามีจิตสํานึกทางจริยธรรม และจติอาสาเปนหลัก  ทั้งเปนการสรางเสริมประสบการณการ
เรียนรูใหแกนกัศึกษานอกหองเรียนอีกดวย 

 
5.   ดานการบริหารและการจัดการ 

       ภาควิชาฯ มีแหลงเงินเพือ่ใชในการบริหารและการจดัการ คือ เงินงบประมาณ และเงินรายไดคณะฯ 
ซ่ึงหัวหนาภาควิชาฯ ไดรับมอบอํานาจในการบริหารเกี่ยวกับการเงนิ  และอื่น ๆ  ทําใหสามารถนํา
งบประมาณเหลานี้ไปสนับสนุนและสงเสรมิกิจกรรมดานการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการ
วิชาการไดอยางคลองแคลวและมปีระสิทธิภาพ  

 
1.3 วิสัยทัศน   (กําหนดตามวิสัยทัศน ของคณะวิศวกรรมศาสตร) 

 ผลิตวิศวกรและผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
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1.4 พันธกิจ   (กําหนดตามพนัธกิจ ของคณะวิศวกรรมศาสตร) 

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

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 ฝายพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพนัธ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายสนับสนุน 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีบุคลากรรวม 46  คน  แบงตามภาระงาน  ประกอบดวย 
อาจารย       30    คน 
เลขานุการ          1   คน 
พนักงานธุรการ      2    คน 
นักวิชาการพัสดุ      1    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  30  คน   
แบงตามสถานะ 

อยูปฏิบัติงาน         29    คน 
ยืมตัวปฏิบัติงาน สกว.    1      คน 

    แบงตามตําแหนงวิชาการ     
    รองศาสตราจารย            9     คน 
    ผูชวยศาสตราจารย           8     คน 
    อาจารย           13    คน 

แบงตามคุณวฒุิการศึกษา  
ปริญญาเอก        17    คน 
ปริญญาโท                 12    คน 
ปริญญาตรี            1    คน 

 
• จํานวนนักศกึษา  

ปริญญาเอก            6      คน 
ปริญญาโท           26          คน 

      ปริญญาตรี            387  คน 
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1.6 ทําเนียบหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รายนาม        ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 
1.  นายปรีดา  วิบูลยสวัสดิ ์   พ.ศ. 2510- พ.ศ.2514 
2.  นายบณัฑิต  ศิลาวัชนาไนย   พ.ศ.2514-พ.ศ.2516 
3.  นางสาวสุนีย  ศิริวงศ     พ.ศ.2517 
4.  นายนกัสิทธ  คูวัฒนาชัย    พ.ศ.2518 
5.  นายจุลละพงษ จุลละโพธิ    พ.ศ.2519 – 30  ตุลาคม 2522 
6.  นายวิทยา   จงเจริญ     1 พฤศจิกายน 2522 – 1 เมษายน 2525 
7.  นายชูเกยีรติ  คุปตานนท  (รักษาการ) 2 เมษายน 2525- 26 พฤศจิกายน 2525 
8.  นายแสวง  กะระณา     27  พฤศจิกายน 2525 – 28  กุมภาพนัธ 2527 
9.  นายนกัสิทธ  คูวัฒนาชัย (รักษาการ) 1 มีนาคม 2527 – 30  กันยายน 2530 
10.  นายกําพล  ประทีปชัยกูร   1 ตุลาคม 2530 – 31 มกราคม 2532 
11.  นายสุธีระ  ประเสริฐสรรพ   1 กุมภาพนัธ 2532 – 20 กันยายน 2534 
12.  นายสมาน  เสนงาม     21 กันยายน 2534 – 30 กันยายน 2536 
13.  นายสมเกยีรติ นาคกุล     1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2538 
14. นายไพโรจน  คีรีรัตน     1 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2542 
15. นายวรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร   1 ตุลาคม 2542 – 31  มีนาคม  2549 
16. นายเจริญยทุธ เดชวายุกุล    1 เมษายน 2549 - ปจจุบัน 
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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 2551 ทําใหเงินวิจัยลดลงไปคอนขางมาก   ซ่ึงภาควิชาฯ มีนโยบาย
สงเสริมใหมีการพัฒนา และยกระดับคุณภาพตอไป 

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 90.91% ซ่ึงบรรลุตาม
แผนที่กําหนดไว 

 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสตูรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
1 หลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตรทั้งหมดผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และผาน
การรับรองจากสภาวิศวกร  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                ภาควิชาฯ มแีผนการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษาละ
ประมาณ    120 คน  และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ 60 คน     แผนการรับนักศึกษา
ปริญญาโท 20 คน และปริญญาเอก 5  คน  แตจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาภาควิชาต่ํากวาเปาหมาย
ที่วางไว เปนผลจากระบบการรับนักศึกษาในชั้นปที่ 1 และความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ทําให
นักศึกษาไมกลาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคใต 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  17 คน   
คิดเปนรอยละ 56.67   ระดับปริญญาโท  12   คน คิดเปนรอยละ 40.0   และระดับปรญิญาตรี  1  คน  คิดเปน
รอยละ 3.33   และมีอาจารยที่มีตําแหนงวชิาการมีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67   (ผูชวยศาสตราจารย  
8 คน คิดเปนรอยละ 26.67  รองศาสตราจารย  9 คน  คิดเปนรอยละ 30.0)  จากอาจารยทั้งหมด 30 คน (รวม
ลายืมตัวปฏิบตัิราชการ สกว.)   และมีบุคลากรสายสนับสนุน 16 คน (ขาราชการ 7 คน พนกังานมหาวิทยาลัย 
2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน พนักงานเงินรายได 4 คน ลูกจางประจํา 3 คน) 
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ในปการศึกษา 2551 ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4 ดานของอาจารยในระดับปริญญาตรี  4.54 ระดับ
ปริญญาโท 4.61  จากคะแนนเต็ม 5                 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่
กําหนด  และภาควิชาฯ มีการประเมินผูสอนดีเดนทุกภาคการศึกษา เร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา  
โดยนําผลการประเมินขอสอบ ประเมินเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน และคะแนนประเมินจาก
นักศึกษา รวมทั้งหมด 100 คะแนน คิดคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา โดยนําจํานวนนักศึกษาคูณกับจํานวนคาบที่
รับผิดชอบ และคูณกับคะแนนที่ได นํามาหารดวยผลรวมของจํานวนนักศึกษา คูณจํานวนคาบที่รับผิดชอบ 
โดยภาควิชาฯ สนับสนุนเงินรางวัล 2 รางวัล    

ดานการแขงขัน อาจารยและนักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ หลายรางวัล 
และอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  19 คน 
คิดเปนรอยละ 95    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ จํานวน 13 ผลงาน คิดเปนรอยละ 216.7  จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 26 คน ระดับ
ปริญญาเอก 6 คน  

 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    ไดสนับสนนุสงเสริมและพัฒนานักศกึษา    เพื่อดําเนนิกิจกรรมใน
ภาควิชาฯ เอง และรวมกิจกรรมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อฝกใหนักศกึษาชวยเหลือสังคม และสราง
เสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนักศกึษา โดยสนับสนุนงบประมาณในการกิจกรรม/โครงการ ทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานวิชาการ ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดานศลิปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ   ภาควิชาฯ ได
สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษาเขารวมการแขงขันทั้งในระดับภมูิภาค และระดับประเทศ และนักศึกษา 
ไดรับรางวัลจากการแขงขันหลายกิจกรรม  จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวม 20 กจิกรรม จํานวนนักศกึษา 
1,410 คน  นับจํานวนนักศกึษาไมนับซ้ํา  356 คน คิดเปนรอยละ 92.33 

      อีกทั้ง ภาควชิาฯ ไดพฒันาโปรแกรม Activity System  ซ่ึงเปนโปรแกรมประชาสัมพันธกิจกรรม
ของภาควิชาและอํานวยความสะดวกใหลงชื่อเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา   

           
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ  อยูในระดับเกณฑดี            โดยพิจารณาจากจํานวนบทความที่เผยแพรตอ 
จํานวนอาจารยทั้งหมดคดิเปนรอยละ 203.51  ถึงแมในปการศึกษา 2551 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสรางสรรคจากภายจากแหลงทุนภายนอกและภายในสถาบัน รวมทั้งสิ้น 7,233,106 บาท  ซ่ึงเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยแหลงทุนภายนอกจะต่ํากวาแผนที่ตั้งไวเล็กนอย เนื่องจากการเบิกเงินวิจัยไมตรงกับงวด
งาน แตอาจารยและบุคลากรภาควิชาฯ รวมงานวิจยัเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามการนําผลงานไปจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังมีนอย แตอาจารยของภาควิชาฯ ก็ไดยื่นจดสิทธิบัตรไปหลายชิ้น ซ่ึงอยูระหวาง
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การพิจารณา  บทความวจิัยของภาควิชาฯ ไดรับการอางอิง Citation ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ ไดรับการอางอิง 29 บทความ  คิดเปนรอยละ 101.75 

 
องคประกอบท่ี 5    การบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควิชาฯ มีการใหบริการวชิาการตาง ๆ เชน การทําชิ้นงานทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ  การ
ปรับเทียบเกจวัดความดัน  การทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ํามันไบโอดีเซลดวยเครื่อง Thin Layer  
Chromatograph (TLC)   ในปการศึกษา 2551  ภาควิชาฯ มีกจิกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพฒันาและเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ คิด
เปนรอยละ 7.02 ของอาจารยประจํา ต่ํากวาในปการศึกษา 2550 และคณาจารยของภาควชิาฯ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับ รอยละ 26.67 ของบุคลากรทั้งหมด และภาควชิาฯ ได
สงเสริมใหมีการบริการวิชาการแบบใหเปลาใหกับสังคม โดยบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ 
ปรับปรุงเครื่องเลนสําหรับเด็ก  สรางเหล็กดัดหนาตาง และประตูเล่ือน ใหกบัโรงเรียนบานนาทองสุข  
อยางไรก็ตามยังไมมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาฯ มีงบประมาณในการบริการจัดการ จากเงนิงบประมาณ และเงินรายไดฯ โดยภาควิชาฯ 
วางแผนการจดัสรรเงินเพื่อพัฒนากิจกรรมดานตาง ๆ ใหครบทุกดาน คือ มีนโยบายสงเสริมใหอาจารยไป
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ  ประกอบกับคณะฯ มนีโยบายสงเสริมและกระตุนใหเกิดการ
ทําวิจยัที่ไดผล ทําใหอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศจึงมีจํานวนเพิ่มเรื่อย ๆ   โดยมีทุนสนับสนุนในการเดินทางไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ    

ภาควิชาฯ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทางบัญชีเพื่อเปนขอมูลในการตดัสินใจการบริหารงบประมาณ
ใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ  และพฒันาระบบฐานขอมูลในการบริหารภาควชิาหลายโปรแกรม 

จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551 มีอาจารยทีเ่ขารวมประชมุวิชาการ/นําเสนอผลงานทาง
วิชาการในประเทศและตางประเทศ จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 75.44 ของจํานวนอาจารยทีป่ฏิบัติงาน
ทั้งหมด  และงบประมาณ สําหรับพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ  จํานวน 985,141.39  บาท 
คิดเปนงบประมาณ 33,970.39 บาท/คน โดยงบประมาณที่สนับสนุน จากมหาวิทยาลยั  คณะฯ และภาควิชาฯ   
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศทุกคน โดยใช
งบประมาณ จาํนวน 262,443.25 บาท คิดเปนงบประมาณ 16,402.70 บาท/คน 
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ภาควิชาฯ สนบัสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรม 5 ส.  โดยภาควิชาฯ มคีณะกรรมการ 5 ส. ประจํา
ภาควิชาฯ จากผลการประเมิน 5 ส ของคณะฯ ภาควิชาฯ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก 

 
องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชาฯ     มีการดําเนินการในระบบประกันคณุภาพอยางตอเนื่อง  มีการดําเนินการทั่วทั้ง
หนวยงาน  แตยังขาดการปรบัปรุงงานอยางเปนระบบ        เนื่องจากบคุลากรขาดความเขาใจเรื่องความสําคัญ
ของระบบการประกันคณุภาพอยูบาง 
 
 กลาวโดยสรุป  ภาควิชาฯ สามารถดําเนนิงานบรรลุตามแผนและเปาหมายที่กําหนดผลการประเมินอยู
ในระดับด ี
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดับ
ท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  

คะแนนที่
ได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ (1) 20 5.00 ดีมาก 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (12) 50 3.70 ดี 

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา (2) 20 5.00 ดีมาก 

4 การวิจยั (9) 50 4.92 ดีมาก 

5 การบริการวิชาการแกสังคม (2) 20 3.00 พอใช 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (8) 20 4.33 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 180     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       

11 วิเทศสัมพันธ* (1)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 180     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   4.33 ดี 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551

ตา
มเ
กณ

ฑ 
(1,

2,3
)

เที
ยบ

แผ
น 

(1,
0)

พัฒ
นา
กา
ร (

1,0
)

รว
ม 

5 ค
ะแ
นน

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

(รอยละ)

20 87.88 90.91 85 3 1 0 5 5

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50 3.7

    ตัวบงชี้รวม (18) 30
    2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 3.75 7 6 6 2 1 0 3.667 0.275

    2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 3.75 7 6 6 6 2 1 0 3 0.225

    2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 3.75 -54.55 316.97 29 -45.35 323.67 28.5 -43.22 -40 1 0 0 1 0.075

    2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)

3.75 7-50-43 2-13-16 1-13-17 3-42-55 1/12/2017 1-12-17 3-40-57 4-41-55 2 1 1 4 0.3

    2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

3.75 47-33-20 14-10-7 13-10-8 42-32-26 13-8-9 13-8-9 43-27-30 47-33-20 2 1 1 4 0.3

    2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน (ขอ)

4 4 4

    2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 3.75 100 4 4 100 4 4 100 100 3 1 1 5 0.375

    2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับ (5))

3.75 4.22 - - 4.4 - - 4.54 4 3 1 1 5 0.375

    2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)

7 - - 11 - - 7 1

    2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในหลักสูตร (รอยละ)

3.75 53.19 74 12 61.66 122 69 56.56 40 0 1 0 1 0.075

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20

คะ
แน

นถ
วง
น้ํา
หนั

ก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน

คา
น้ํา
หนั

ก

เป
าห
มา
ย 2

55
1
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ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551
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ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน
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    2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รอยละ)

5 16 20 80 19 20 95 60 3 1 0 5 0.5

    2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)

5 87.50 14 2 700 13 6 216.7 100 3 1 1 5 0.5

    2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ)

1 - 1 - - 2 1

    2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

(รอยละ)

5 6.78 26 329 7.9 32 419 7.64 6 1 1 0 2 0.2

    2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวน

นักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ)

5 100 26 26 100 26 26 100 100 3 1 1 5 0.5

    2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 1 - - 6 - - 6 3

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20 5
    3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ)

10 100 269 305 88.2 356 386 92.23 65 3 1 1 5 2.5

    3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา 

(รอยละ)

10 98.74 318 327 97.25 417 419 99.52 95.00 3 1 1 5 2.5

4. การวิจัย (13) 50 4.925
    4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 425,992 7997800.71 29 275,786 7,233,106.50 28.5 253,793.21 250,000 3 1 1 5 0.375

    4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอย

ละ)

3.75 88.77 39 29 131.03 58 28.5 203.51 90 3 1 1 5 0.375

    4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 70,824 2089411.33 29 72,049 3,389,268.02 28.5 118,921.68 50,000 3 1 1 5 0.375
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    4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 355,168 5908389.39 29 203,738 3,843,838.49 28.5 134,871.53 200,000 3 0 1 4 0.3

    4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

(รอยละ)

3.75 70.0 19 29 65.5 19 28.5 66.67 50 3 1 1 5 0.375

    4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

(รอยละ)

3.75 40.00 13 29 45.0 19 28.5 66.67 45 3 1 1 5 0.375

    4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

(รอยละ)

3.75 4.33 8 29 27.59 15 28.5 52.63 10 3 1 1 5 0.375

    4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจาํและนักวิจัย* 

(รอยละ)

3.75 25 29 86.2 22.5 28.5 78.95 70 3 1 0 5 0.375

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 20
    4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed 

journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวิจัย (รอยละ)

20 23.33 14.17 29 48.85 29 28.5 101.75 30 3 1 1 5 2

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20 3
    5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (รอยละ)

10 40.0 9 31 29.7 14 30 46.66 25 3 1 1 5 2.5

    5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

10 10.00 6 29 20.69 6 29 7.02 10 1 0 0 1 0.5

    5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) - - -

SAR_6_14_8Apr2550.xls SAR_7 (3) 3/5



ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551

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
หนั

ก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน

คา
น้ํา
หนั

ก

เป
าห
มา
ย 2

55
1

    5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากร

ทั้งหมด (รอยละ)

18 44.5 40.45 12 45 26.67 -

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20 4.334
    7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)

2.5 4 4 4 2 1 0 3.667 0.458

    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 2.5 3 3 3 2 1 0 3.667 0.458

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

2.5 4 4 4 2 1 0 3.667 0.458

    7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

(ระดับ)

2.5 3 4 4 2 1 0 3.667 0.458

    7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.5 66.67 18 31 58.62 21.5 28.5 75.44 50 3 1 1 5 0.625

    7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจําทั้งหมด (บาท/คน)

2.5 20,588 540056.22 31 17,421.17 985141.39 29 33,970.39 15,000 3 1 1 5 0.625

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.5 100 15.5 15.5 100 16 16 100 100 3 1 1 5 0.625

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 2.5 3 3 3 3 1 0 5 0.625

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน

มหาวิทยาลัย) (ครั้ง)

1 2 -

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 0
    9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ

ทันเวลา (ระดับ)

3 -

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้: 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลักตามแผนการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551  รอยละ
90.91 
             จากผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ทําใหภาควิชาฯ เห็นภาพรวมในการดําเนินงาน โดยจะมีการปรับ/เปลี่ยน
เปาหมายตามตัวบงช้ีใหสอดคลองกับแผน เพื่อใหการดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย และเกิดความทาทายในการ
ดําเนินงานตลอดจนพัฒนาภาควิชาฯ อยางตอเนื่อง  

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
1.  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicators:KPIs) ปงบประมาณ 2551 
ระดับคณะและภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.   รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2551    
3.  แผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ประจําปงบประมาณ 2551 
4.  รายงานการประชุมภาควิชา  ปงบประมาณ 2551 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
      บุคลากรบางสวนไมไดมีสวนในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ แตภาควิชาฯ ไดนําเสนอแผนปฏิบัติ
การใหที่ประชุมรับทราบ 
2. จุดแข็ง   
      บุคลากรของภาควิชามีสวนสนับสนุนใหแผนการดําเนินการของภาควิชาฯ บรรลุตามเปาหมาย 
3. โอกาส 
      ภาควิชาฯ มีโอกาสทบทวนแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ วามีกิจกรรมใดที่ไมบรรลุตามเปาประสงค  ภาควิชาฯ 
แจงใหที่ประชุมรับทราบและหากลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
4. อุปสรรค 
      มีขอจํากัดในการบริหารจัดการงบประมาณในบางตัวบงช้ี เชน งบประมาณเงินวิจัย ไมไดเบิกตามงวดงาน 
เนื่องจากบางครั้งงวดที่เบิกไปมีเงินเหลือ  
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแตละหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
หนาที่กํากับดูแลการเรียนการสอน และการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา            ในเรื่องการเปดและปดหลักสูตร ภาควิชาฯ ไดดําเนินการตามกลไกที่กําหนด
โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย    โดยภาควิชาฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
          ทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ ไดกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน และไดจัดทําแผนการรับนักศึกษาตามแผนของ
คณะฯ เพื่อนําเสนอกรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบลวงหนา 1 ป  
          ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯ ไดจัดหลักสูตรโดยเนนวิจัย แผน (ก) ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต   

ภาควิชาฯ มีความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด  ระบบสารสนเทศ  เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยภาควิชาฯ 
ไดจัดตารางเวลาใหอาจารยรับใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และจัดใหอาจารยที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาใน
ความดูแลตามนโยบายของคณะภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  

ในภาคการศึกษา 2551  ภาควิชาฯ ไดเสนอหลักคิดและความพรอมการเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน  และไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง 2554 

 
 

เอกสารอางอิง :  
2.1.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1.2  จัดใหนักศึกษาเขารวมสัมมนาในรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) 
2.1.4   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) 
2.1.5  หลักสูตรวิศวกรรมศาสครมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) 
2.1.6  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  พ.ศ.2546 
2.1.7  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2554 
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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 และ
สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองดวยการใหนักศึกษาสรางชิ้นงานในรายวิชาการออกแบบเครื่องกล 2 และการ
ฝกงานเพื่อหาประสบการณตามสถานประกอบการ  ผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  มีงบประมาณสนับสนุน  
กิจกรรมนักศึกษา โดยจัดคอมพิวเตอรใหนักศึกษาใชคนควาขอมูล  ภาควิชาฯ จัดหองสมุดและจัดซื้อหนังสือเขา
หองสมุดเพื่อใหบริการนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมหองสมุดในเว็บไซตภาควิชาฯ ใหนักศึกษาคนหาหนังสือได
ทุกที่ 
              ภาควิชาฯ สนับสนุนคาใชจายรายวิชาเนนการเรียนการสอนดวยกระบวนการ PBL วิชาที่จัดกระบวนการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนการเรียนรู ประกอบดวย 

1. ต้ังสมมติฐานของปญหา (Scenario) เพื่อนําไปสูการคนควาหาคําตอบ 

2. การคนควาความรูจากแหลงความรูเพื่อแกปญหาดวยตนเอง (Self Directed Learning) 

3. การจัดกลุมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากความรูที่ไดคนความารวมกัน โดยมีอาจารยประจํากลุม (Facilitator) 
เปนผูสนับสนุนและกระตุน 

4. การประเมินผลการเรียนรูทั้งเนื้อหาความรู กระบวนการเรียนรู ทักษะในการคิดวิเคราะห การมีสวนรวม 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจจัดทั้งรายวิชาหรือบางสวนก็ได 

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 :   
2.2.1   ผลการประเมินขอสอบ 
2.2.2   แผนการสอน 
2.2.3  การคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดน 

     2.2.4  ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เรื่อง  สนับสนุนคาใชจายรายวิชาการเนนการเรียนการสอนดวย
กระบวนการ PBL 
     2.2.5  หนังสือขออนุมัติในหลักการการใหรางวัลผูสอนดีเดน 
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ชื่อตัวบงชี้: 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในการปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชาฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักสูตร

ทุกหลักสูตรของภาควิชา และไดจัดสงแบบสอบถามจากผูประกอบการ วิศวกร และศิษยเกา เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   และจัดใหมีการเรียนรูจากวิทยากรภายนอก โดยเชิญวิทยากร และอาจารยพิเศษ 
จากสวนราชการ และเอกชน ที่มีความรูความสามารถมาสอน และบรรยายพิเศษ ใหนักศึกษา เชน รายวิชา  215-483   ได
เชิญอาจารยพิเศษมาสอน และรายวิชา 216-281    ไดเชิญศิษยเกาของภาควิชามาบรรยายใหนักศึกษาฟง  และในระหวาง
ปดภาคเรียน  ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการ IHPT ใหนักศึกษาเขารับการอบรมนอกเหนือจากรายวิชาเรียน 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี กําหนดใหมีการฝกงานทั้ง 2 หลักสูตร  และในรายวิชาโครงงานนักศึกษา 
นักศึกษาไดรวมทําโครงงานรวมกับสถานประกอบการ   ตลอดจนไดจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษา
ชวยเหลือสังคม  เชน  คายอาสาพัฒนา  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรม ม.อ.วิชาการ   

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
2.3.1  แผนกิจกรรมนักศึกษา 
2.3.2 โครงการคายอาสาพัฒนา 
2.3.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
2.3.4  โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
2.3.5  โครงการ IHPT 
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ชื่อตัวบงชี้: 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษาละ 120 คน   และสาขาวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ  60 คน  ระดับปริญญาโท ปละ 20 คน  และระดับปริญญาเอก 5 คน ซึ่งในปการศึกษา 
2551  ภาควิชาฯ มีนักศึกษาเลือกศึกษาทุกหลักสูตร ตํ่ากวาเปาหมายที่วางไว ทําใหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามีจํานวน
เพียง  11.36:1  ซึ่งต่ํากวาคาปกติของสาขาวิศวกรรมศาสตร (20: 1)  สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไมเปนไปตามแผน อีกสาเหตุที่สําคัญ คือ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตกออกหลายคน 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
คก.2.4.1 แผนรับนักศึกษาใหม 
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ชื่อตัวบงชี้: 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีคณาจารยทั้งหมด 30 คน (รวมอาจารยที่ลายืมตัวไป

ปฏิบัติงาน สกว.)  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  จํานวน  1 คน  วุฒิปริญญาโท จํานวน 12 
คน และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 17 คน โดยมีสัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)  3-40-57  ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนและเปาหมายที่กําหนด  

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
2.5.1  รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษาของคณาจารย 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  และมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนอุดหนุนการแตงตํารา  

ในปการศึกษา 2551  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  17 คน (ผูชวย
ศาสตราจารย   8 คน  รองศาสตราจารย 9 คน)  คิดเปนรอยละ 56.67  

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(รอยละ)   43-27-30  ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนและสูงกวาเปาหมายที่กําหนด 

 
  
 

เอกสารอางอิง :   
         คก. 2.6.1  รายช่ือตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
         คก. 4.3.1  ผลงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ชื่อตัวบงชี้: 2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เปดสอนหลักสูตร 4 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ซึ่งไดผานการรับรองจากสภาวิศวกร และหลักสูตรปริญญา
โทวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร  โดยทั้ง 4 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
รอยละ 100  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
2.13.1  หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล 
2.13.2  หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 
2.13.3  หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล 
2.13.5  สําเนาใบรับรองจากสภาวิศวกร 
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ชื่อตัวบงชี้: 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(ระดับ (5)) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
เพื่อเปนขอมูลสะทอนประสิทธิภาพการสอนในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความ

เปนครู และสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง   คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนหลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ 80%  หรือกอนปลายภาค  โดยใชวิธีการ
ประเมินผานเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหสามารถทราบผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว   

ในปการศกึษา 2551  ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4  ดานขางตนของคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได
คะแนน 4.54 จากคะแนนเต็ม 5   โดยระดับปริญญาตรี ไดคะแนน 4.47  ระดับปริญญาโท ไดคะแนน 4.61    ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด   

อีกทั้ง ภาควิชาฯ ไดดําเนินการประเมินผูสอนดีเดนทุกภาคการศึกษา เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา  
โดยนําผลการประเมินขอสอบ  ประเมินเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน และคะแนนประเมินรายวิชาบรรยาย 
ในรายวิชา 3 หนวยกิต จากทุกรายวิชา 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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ชื่อตัวบงชี้: 2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  (ช้ินงาน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล     ไดสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในเวทีตาง ๆ 

ที่จัดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศภายใตการสนับสนุนจากทางภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดรับรางวัลระดับภูมิภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
การแขงขันหุนยนต "TPA PLC 
COMPETITIONT 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) รางวัลรองชนะเลิด อันดับ 2 

การแขงขันหุนยนต "TPA PLC 
COMPETITIONT  ประจําป 2551 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) รางวัลรองชนะเลิด อันดับ 1  

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ 
ครั้งที่ 22 

กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน 

รางวัลเหรียญทองแดง สาขาชาง
เมคาทรอนิกส 

การแขงขันหุนยนตซูโมชิงแชมป
ภาคใต งาน ม.อ.วิชาการ 

ชุมนุมโรโบติกส คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุน
ทั่วไป 

การแขงขันหุนยนตซูโมชิงแชมป
ภาคใต งาน ม.อ.วิชาการ 

ชุมนุมโรโบติกส คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร  

รางวัลชนะเลิศ รุนทั่วไป 

การแขงขัน AppliCAD 3D Design 
& Skill Contest ปที่ 8 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา
พระนครเหนือ  

รองชนะเลิศ 

 
 

เอกสารอางอิง :   
        คก. 2.16.1  วุฒิบัติและประกาศเกียรติคุณ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

8/7-3 

องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้:     2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 97 คน สําเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 50.52  และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  จํานวน 25 คน สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 80.00   ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  - 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้: 2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  20 

คน และเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 19 คน คิดเปนรอยละ 95   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 โดยนักศึกษาสามารถขอทุนสนับสนุนไดจากทางคณะฯ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 
เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ ไวอยางชัดเจน 

จากการตีพิมพเปนเงื่อนไขการจบการศึกษา และโดยระบบสนับสนุนที่พรอมทั้งคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษา 
และความพรอมเรื่องงบประมาณในสนับสนุนในการเผยแพรผลงานของนักศึกษา ทําใหในปการศึกษา 2551 มีบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโท ตีพิมพ เผยแพรถึงรอยละ 216.7  ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

ระดับปริญญาเอก มีบทความวิทยานิพนธ ตีพิมพ เผยแพร 2 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 2551  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 387 คน ระดับปริญญา

โท จํานวน 26 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 7.64 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 
        -   ขาดเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย 
        -    อาจารยบางทานไมสามารถคุมวิทยานิพนธไดเนื่องจากคุณวุฒิไมตรงตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
2. จุดแข็ง 

-    บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  
-    ภาควิชาฯ มีการเรียนการสอนหลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
-    นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติ   และภาควิชาฯ สนับสนุนใหนักศึกษาไปแขงขันในเวทีตาง ๆ  
-    สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
-    ภาควิชาฯ ไดจัดฝกอบรมการใชเครื่องมือชางใหกับนักศึกษากอนไปฝกงาน 
-    สนับสนุนงบประมาณคาวัสดุในการทํางานโครงงาน ใหเพียงพอตอการทําช้ินงาน เนื่องจาก โครงงานของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีตนทุนในการสรางสูง 
-     นักศึกษามีความพรอมในการทํากิจกรรมตาง ๆ และสามารถทํางานเปนทีม 
-     มีการสอบถามเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษยเกา  และผูใชบัณฑิต 

        -     สงเสริมใหนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทุกช้ันป  
        -     นักศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 
        -      อาจารยมีความตั้งใจ และทุมเทในการถายทอดความรูใหกับนักศึกษา 
 
3. โอกาส 

-   ภาควิชาฯ สงเสริมใหนักศึกษาใช Textbook ในหลายรายวิชาของหลักสูตร โดยภาควิชาฯ จัดหา Textbook มา
จําหนายใหกับนักศึกษาในราคาตนทุน 
-   ภาควิชาฯ มีหองสมุดใหนักศึกษายืมหนังสือตาง ๆ 
-  ภาควิชาฯ มีหองคอมพิวเตอรใหนักศึกษาคนหาขอมูล 
-  จัดโครงการ IHPT ในระหวางปดภาคเรียน 
-  ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ แนะนําและสงเสริมนักศึกษาใหเขารวมการแขงขัน และนักศึกษา
มีความรูความสามารถไมแพมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของประเทศ 
-  นักศึกษาและอาจารยสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล 
เปนประจําทุกป โดยสลับหมุนเวียนไปแตละมหาวิทยาลัย    และการจัดประชุมวิชาการอื่น ๆ  ซึ่งคณะฯ และ
ภาควิชาฯ ใหการสนับสนุนใหเขารวมเสนอบทความ 
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4. อุปสรรค 
-    กิจกรรมการแขงขัน  เนื่องจากเวทีการแขงขันสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ ทําใหมีคาใชจายในการเดินทางคอนขาง
สูง และใชเวลาหลายวัน ทําใหนักศึกษาขาดเรียน 
-    เครื่องมือปฏิบัติการมีราคาสูง แตงบประมาณมีจํานวนนอย 
-    นักศึกษาเขาเรียนสาย 

 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

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

วิศวกรรมเครื่องกล 
- ใชกลไกในเชิงรุกมาชวยในการจูงใจใหนักศึกษาเลือกเรียนภาควิชาฯ มากขึ้น เชน การติวรายวิชาตาง ๆ ของ

ภาควิชา   การติวรายวิชาที่สอบ กว. 
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  ปลูกปาชายเลน 
3. โครงการสายสัมพันธฉันทพ่ีนองวิศวกรรมเครื่องกล 
4. ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการกอสรางโรงไฟฟาจะนะ 
5. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปที่ 4 
6. เดิน-ว่ิง ประเพณีเครื่องกล-ไฟฟา ครั้งที่ 1 (FUN RUN) 
7. โครงการเตรียมความพรอมในการทํางานดานวิศวกรรม   
8. อบรมเทคนิครถจักรยานยนตซูซูกิ 
9. ประชุมผูปกครองนักศึกษาชั้นปที่ 3 
10. พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Big Cleaning Day) 
11. อบรมขับขี่ปลอดภัยรถจักรยนต 

กิจกรรมการแขงขัน 
            1.  โครงการแขงขันพัฒนาทักษะทางดานระบบสมองกลฝงตัว 
            2.   โครงการแขงขัน Thailand Rescue Robot Championship 2008 
            3.   แขงขันรถฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง 
       นักศึกษารวมทํากิจกรรมกับทางคณะฯ และภาควิชา 

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

ในปการศึกษา 2551  นักศึกษาภาควิชาฯ มีสวนรวมในกิจกรรม ทั้งสิ้น  1,410  คน  หรือ  356   คน (ไมนับซ้ํา) 
และ จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นโดยภาควิชาฯ คณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น   20 กิจกรรม   คิดเปนรอย
ละ 92.23 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  ซึ่งสูง
กวาแผนที่วางไว  และสูงกวาผลการดําเนินงานในป 2550 

 

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 2551  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย   จํานวน  2    คน   คิดเปนรอยละของนักศึกษาที่ไมถูก

ลงโทษทางวิจัย 99.52   ทําใหภาควิชาฯ มีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา  
 
 
 

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 และบางกิจกรรมเปนกิจกรรมนํารองภายในคณะ เชน   
     -  เดิน-ว่ิง ประเพณีเครื่องกล  (FUN RUN) 
      -  ประชุมผูปกครองนักศึกษาชั้นปที่ 3 
2.  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกช้ันป รณรงคแตงกายดวยชุดนักศึกษาทุกวันศุกร 
3.  นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันไดรับรางวัลหลายกิจกรรม 

        4.  ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. โอกาส 

1.  รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  เชน วิชาการออกแบบ
เครื่องกล  2  วิชาโครงงานนักศึกษา 
2.  ภาควิชาฯ มีอาจารย ใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรม  
3.  อาจารยและครูชาง ใหคําแนะนําดานเทคนิคในการเขารวมการแขงขันตาง ๆ  การแขงขันฮอนดาประหยัด
เช้ือเพลิง    การแขงขันหุนยนต ฯลฯ 

         4.  นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี และสามารถทํางานเปนทีมได 
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4. อุปสรรค 
1.  การสรางผลงานและชื่อเสียง นักศึกษาตองทุมเทเวลากับการเรียน การสอน อาจทําใหการรวมกลุมทํากิจกรรม
อื่น ๆ มีเวลาที่จํากัด 
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
ติดตอกับนกัศึกษา 
-  รณรงคเรื่องการแตงกายของนักศึกษา  โดยนักศึกษาของภาควิชาฯ ทุกช้ันป แตงกายดวยชุดนักศึกษา ทุกวันศุกร 
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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 2551  คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  253,793.21   บาท/คน  โดยมีเงินวิจัยทั้งสิ้น    7,233,106.50 บาท   
ซึ่งผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551 แหลงทุนวิจัยจากภายนอก ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจากโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา คือ โครงการการทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนต
ดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซลในเครื่องยนตสมัยใหมสําหรับพาหนะ   ผูวิจัย  ไดดําเนินการเบิกเงินงวดที่ 2 
แลว แตทางมูลนิธิยังไมโอนเงินเขาบัญชี จึงไมสามารถนับเปนผลงานได   ซึ่งภาควิชาฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย    134,871.53   บาท/คน มีเงินทุนวิจัยสนับสนุน  
จํานวน 3,843,838.49  บาท  ซึ่งต่ํากวาปการศึกษา 2550    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย   118,921.68   บาท/คน  มีเงินทุนวิจัยสนับสนุน จํานวน 3,389,268.02 บาท   สูง
กวาปการศึกษา 2550  สําหรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน ภาควิชาฯ  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน
และแผนที่กําหนด เนื่องจากอาจารยภาควิชาฯ ไดรวมโครงการวิจัยจากสถานวิจัย และทีมวิจัยตาง ๆ   คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย มีทุนวิจัยหลากหลาย  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการขอทุนวิจัยตอไป  

 
ภาควิชาฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนทําวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง  บุคลากรของภาควิชาฯ ไดรับเงิน

สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน   33,543.33   บาท/คน  โดยมีเงินวิจัยทั้งสิ้น   
536,693.33 บาท    มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   24,716.67 บาท/คน มีเงินทุนวิจัย
สนับสนุน  จํานวน 395,466.67    บาท  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน   8,826.67   บาท/
คน  มีเงินทุนวิจัยสนับสนุน จํานวน 141,226.67 บาท    

 
 

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
นําเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร   

ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร  วันที่จดทะเบียน/ลิขสิทธิ์ สิงหาคม 2549 – มิถุนายน 2561  ช่ือผลงาน 
ระบบอบแหงแบบถังสองชั้น 
และคณาจารยภาควิชาฯ ไดยื่นคําขอสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร ในปการศึกษา 2551 ประกอบดวย 

1. อุปกรณหนุนชวยลดความดันในสนเทาทําจากยางธรรมชาติ  โดย ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง 
2. เตาอบพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถอบแหงและหุงตมอาหาร  โดย ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส 
3. ระบบแสดงผลภาพแบบสเตอริโอสามมิติ  โดย รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร 
4. เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไมสัมผัส  โดย ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 

 
ผลงานวจิัยเดนที่ไดรับรางวัล จากหนวยงานภายในและภายนอก ในปการศึกษา 2551 มีดังนี้ 

            1. นักวิจัยดีเดนของคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2551 รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล 
            2.นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากหนวยงานระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจําป 2551  
                   2.1 ผศ.ดร. จันทกานต ทวีกุล  
                        ผลงานเรื่อง บานที่อยูอาศัยประหยัดพลังงาน ประเภทบานเดี่ยว  
                        ไดรับรางวัล รางวัลดานอนุรักษพลังงาน ประเภทนวัตกรรมดานอนุรักษพลังงาน (Special Submission)  
                        การประกวด Thailand Energy Award 2008 
                        หนวยงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
                 2.2 รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร และ รศ.ปญญรักษ งามศรีตระกูล  
                        ผลงานเรื่อง ชุดขัดลาง Aniloxroll แบบอัตโนมัติสําหรับระบบการพิมพกลองกระดาษลูกฟูก  
                        ไดรับรางวัล โครงงานนักศึกษาที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม  
                        หนวยงาน บริษทั สยามบรรจุภัณฑสงขลา (1994) จํากัด (ในเครือ SCG) 
                 2.3 รศ.ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร  
                         ผลงานเรื่อง การสังเคราะหนิเกิลไททาเนียมพรุนดวยวิธี self-propagation high temperature Synthesis  
                        ไดรับรางวัล รางวัลชมเชย การประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาไทยใตพระบารมี" ประจําป 2550  
                         (รับรางวัลเมื่อ 22 กันยายน 2551)  
                        หนวยงาน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  
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                         ผลงานเรื่อง Synthesis of Porous NiTi Shape Memory Alloys by Self Propagating High Temperature 
Synthesis (SHS) : Influence of Compaction Pressure on the Pore Morphology 
                         ไดรับรางวัล ไดรับรางวัลที่ 2 Thainox Metallury Award 2008  
                         หนวยงาน บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด มหาชน 
                  2.4 ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส  
                         ผลงานเรื่อง วัสดุผสมซิลิกอน-ซิลิกอนคารไบด จากขี้เถาแกลบ  
                        ไดรับรางวัล รางวัลพิเศษ ผลงานที่มีศักยภาพดานนวัตกรรม การประกวดรางวัลนวัตกรรมขาวไทย  
                         ประจําป 2551 (Rice Innovation Awards 2008)  
                        หนวยงาน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และมูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 
                         ผลงานเรื่อง Synthesis of Si-Sic Nanoparticle composites  
                        ไดรับรางวัล Lecture Award การประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand Symposium 2008  
                        หนวยงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
 
               3. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชนในระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจําป 2551 ไดแก 
                        ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส  
                        ผลงานเรื่อง รางวัลนวัตกรรม "ขาว" รางวัลผลงานพิเศษ : ผลงานที่มีศักยภาพดานนวัตกรรมการผลิตผง 
                        วัสดุซิลิกอน-ซิลิกอนคารไบดจากขี้เถาแกลบ เผยแพรผานสื่อ หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใช

ประโยชน คิดเปนรอยละ 203.51  ตอจํานวนอาจารยประจํา  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตาม
แผนที่กําหนด  

 

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

ชื่อตัวบงชี้: 4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ 
                                       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

4.8   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
           ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

                              4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยขอสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัย อีกทั้งหนวยงานภายนอกสถาบัน  
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551  มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

จํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ  66.67  ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด   มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  จํานวน 13  คน  คิดเปนรอยละ  45.61  ของอาจารยประจํา และนักวิจัยทั้งหมด รวม
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจากภายในและภายนอก (นับไมซ้ํา) คิดเปนรอยละ 19 คน คิดเปนรอยละ 66.67 สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนดใน KPIs  และบุคลากรสายสนับสนุนรับทุนวิจัยจาก
ภายใน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ  25    ซึ่งจากการทําวิจัยของสายสนับสนุนทําใหบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา 
นําผลงานไปเสนอขอตําแหนงชํานาญการ 

 คณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Active  งานวิจัย จํานวน 22.5 คน คิดเปนรอยละ 78.95  ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑที่กําหนด 

 

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

 

องคประกอบท่ี 4.  วิจัย 

ชื่อตัวบงชี้: 4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  15 บทความ

คิดเปนรอยละ 52.63 สูงกวาปการศึกษา 2550 (27.59)  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่
กําหนด  

 
 
 
 
 

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

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       จากการที่บทความวิจัยที่มีคุณภาพของภาควิชาฯ  ไดมีการตีพิมพและเผยแพรไปเปนจํานวนมาก และมี

องคความรูทางวิชาการ  ทําใหมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation) ใน Refereed Journal  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยในปการศึกษา 2551  มีบทความวิจัยไดรับการอางอิงจํานวน 29 บทความ คิดเปน
รอยละ 100  เพิ่มจากปการศึกษา 2550  (48.85) ซึ่งสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนที่
กําหนดได 

 

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

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
       - นักศึกษาและผูชวยวิจัยไมมีทักษะในการเขียนบทความ (Paper) 
       - อาจารยมีภาระงานสอนและภาระงานอื่น ๆ เชน งานสอน งานบริการวิชาการ จึงทําใหมีเวลาในการทําวิจัยและ
เขียนผลงานวิชาการนอย  
1.2  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 

- อาจารยที่กลับจากลาศึกษาตอ ทํางานวิจัยนอย 
- กลุมนักวิจัยที่จะทําการวิจัยอยางตอเนื่องขาดอุปกรณ และเครื่องไมเครื่องมือสนับสนุน 

1.3  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
- กระบวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใชเวลานาน 
- มีนักวิจัยสวนนอยที่เนนการขอจดสิทธิบัตร สวนใหญจะเปนการเขียนบทความวิชาการมากกวา 

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

-  มีแหลงทุนวิจัยสนับสนุนจากภายนอกหลายแหลง 
- มีแหลงทุนวิจัยสนับสนุนจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

2.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
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- มีทีมวิจัยในภาควิชาเพิ่มมากขึ้น  
- อาจารยมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนสวนใหญ 
- บุคลากรมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมในภาคใต 
- อาจารยไดรับรางวัลดีเดนหลายรางวัล 

 2.4  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
- มีอาจารยไดยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหลายชิ้น 

 
3. โอกาส 
3.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
       -  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยกระดับคุณภาพของวารสารสงขลานครินทรเปนวารสารนานาชาติ 
        -  ภาควิชาฯ มีหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท  ซึ่งกอนจบการศึกษานักศึกษาตองตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
3.2  ดานงบประมาณงานวิจัย 
       - มีแหลงทุนสนับสนับสนุน ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
3.3  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 

-  บุคลากรสามารถนําผลงานไปขอตําแหนงทางวิชาการได 
-  คณะฯ และมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับการวิจัยอยางตอเนื่อง 
- งานวิจัยเดน ๆ ทําใหอาจารยไดรับรางวัลจากหนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
4. อุปสรรค 

- ขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
- ยังขาดความเชื่อมโยงงานวิจัย สิทธิบัตร สูเชิงพาณิชย 
 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1. สรางความเปนเลิศในงานวิจัยเฉพาะทาง  เชน  กลุมพลังงาน  กลุมวิจัยดานวัสดุ  กลุมยางพารา 
5.2 สรางกลุมวิจยัและนักวิจัยใหมอยางตอเนื่องและสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยเดิมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
5.3 สรางบรรยากาศและสนับสนุนการวิจัยในภาควิชาฯ เชน จัดเสวนาและสนับสนุนจัดเตรียมพื้นที่ 
5.4 สรางเครือขายวิจัยกับอุตสากรรม SMEs  และวิสาหกิจชุมชน 
5.5 ประชาสัมพันธงานวิจัยของบุคลากรอยางตอเนื่อง  เพื่อเผยแพรช่ือเสียงและกระตุนงานวิจัยของภาควิชาฯ 
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องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้: 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551    ผลการดําเนินงาน มีอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งหมด  14  คน คิดเปนรอยละ 46.67 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)   
               กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เปนโครงการยังมีไมมาก      สวนใหญยังเปนลักษณะการใหบริการดานที่
ปรึกษาเฉพาะปญหาที่หนวยงานขอความอนุเคราะห และการเปนวิทยากรผานฝายบริการวิชาการ 

     ภาควิชาฯ ไดดําเนินการบริการวิชาการแบบใหเปลาใหกับทางโรงเรียนบานนาทองสุข  ในการออกแบบและ
จัดสรางประตูบานเลื่อนสําหรับประตูรั้วโรงเรียน    เหล็กดัดหองสมุด  และซอมเครื่องเลนใหกับทางโรงเรียนโดยไมคิด
คาใชจาย เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย   

ผลการดําเนินการของภาควิชาฯ ในปการศึกษา 2551    ภาควิชาฯ มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 7.02  ตออาจารยประจําทั้งหมด  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผน
ที่กําหนด  

 

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



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

8/7-3 

องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้: 5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  บุคลากรของภาควิชาฯ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก แตงตั้งใหเปนผูคุณวุฒิ 

พิจารณาบทความทางวิชาการ/เลื่อนระดับ รอยละ 26.67 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 ยังขึ้นอยูกับตัวบุคคลในลักษณะของที่ปรึกษา  
         -   งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับสังคมมีนอย 
 
2. จุดแข็ง 
       - เนื่องจากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันมากอนหนานี้แลว   จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางใหดําเนิน
โครงการตอเนื่องมาเรื่อย ๆ  
       -  บุคลากรมีความรูและมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 
  
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   

 
 
 
 

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.   นักศึกษาเขารวมทดสอบกับสภาวิศวกรผลคะแนนต่ํา 

ซึ่งจากการวิเคราะหจุดออน  ภาควิชาฯ ไดดําเนินการ จัดติวรายวิชาฯ ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา  และพัฒนานักศึกษาดาน 
ทักษะตาง ๆ โดยการจัดอบรม IHPT และจัดอบรมภาษาอังกฤษ  อีกทั้งภาควิชาฯ ไดทดลองใหนักศึกษาจัดสอบขอสอบ 
ของสภาวิศวกร  เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการสอบ กว.  และจัดทําฐานขอมูลขอสอบ การวัดผลเตรียมสอบ  
สภาวิศวกร ทางระบบ online 

 
 
 
 

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

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

8/7-3 

 

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 2551  ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จํานวน 21.5 คน คิดเปนรอยละ 75.44 สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและ
แผนที่กําหนด สูงกวาปการศึกษา 2550 (58.62) 

 
 

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

 
 

องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
ทั้งหมด (บาท/คน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณสําหรับพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ  จํานวน 985,141.39  บาท คิดเปน

งบประมาณ  33,970.39  บาท/คน   สูงกวาปการศึกษา 2550 (17,421.20 บาท) เนื่องจากภาควิชาฯ ไดสนับสนุนให
อาจารยเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  

 
 

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 2551  

บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ และตางประเทศ คิดเปนรอยละ  
100  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 
  -  โปรแกรมบัญชีเงินงบประมาณ และเงินรายได 
  -  โปรแกรมโครงงานนักศึกษา 
  - โปรแกรมฐานขอมูลหนังสือหองสมุด 
  -  โปรแกรมฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- โปรแกรมขอมูลหองเครื่องมือ 
-  โปรแกรมบัณฑติศึกษาภาควิชา 

2.  มีแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตาง ๆ ของภาควิชา 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

8/7-3 

 
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  ภาควิชาฯ มีสวนในการกําหนดเปาหมายระดับภาควิชา โดยมีผูรับผิดชอบ คือ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินการใหมีระบบประกันคุณภาพภายในภาควิชาฯ 
ติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมี
สวนรวมในคณะกรรมการประสานงานระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
รวมกันของคณะฯ และภาควิชาฯ 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 
        - 

 

 



2549 2550 2551
ผล ผล ผล

1 จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน  

(โปรดระบุรายละเอียด)
4 4 4

2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน 4 4 4

2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับ

ปริญญาตรี
2 2 2

 2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับ

ปริญญาโท
1 1 1

2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับ

ปริญญาเอก
1 1 1

2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 4 4 4

3 จํานวนอาจารยประจํา 30.00 31.00 30.00

3.1 อาจารยขาราชการ 28.00 26.00 25.00

3.2 อาจารยพนักงาน 2.00 5.00 5.00

3.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป)

4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา 30.00 31.00 30.00

4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 14.00 17.00 17.00

4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 12.00 13.00 12.00

4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 2.00 1.00 1.00

5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 30.00 31.00 30.00

5.1 ศาสตราจารย - - -

5.2 รองศาสตราจารย 7.00 8.00 9.00

5.3 ผูชวยศาสตราจารย 9.00 10.00 8.00

5.4 อาจารย 13.00 13.00 13.00

6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 398 329 419

6.1 ระดับปริญญาตรี 371 303 387

      6.1.1 ภาคปกติ 371 303 387

      6.1.2 ภาคพิเศษ -

6.2 ระดับปริญญาโท 26 20 26

      6.2.1 ภาคปกติ 26 20 26

      6.2.2 ภาคพิเศษ - - -

6.3 ระดับปริญญาเอก 1 6 6

ขอมูล

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล



2549 2550 2551
ผล ผล ผล

ขอมูล

     6.3.1 ภาคปกติ 1 6 6

     6.3.2 ภาคพิเศษ - - -

7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 75 88 90

7.1 ระดับปริญญาตรี 75 80 88

      7.1.1 ภาคปกติ 75 80 88

      7.1.2 ภาคพิเศษ - -

7.2 ระดับปริญญาโท 0 8 2

     7.2.1 ภาคปกติ 8 2

     7.2.2 ภาคพิเศษ - -

7.3 ระดับปริญญาเอก 0 - -

     7.3.1 ภาคปกติ - - -

     7.3.2 ภาคพิเศษ

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประ

 กอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
- -

8.1 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (ปริญญาตรี) 

(ไมรวมศึกษาตอ)
59 - -

8.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (ไมรวมศึกษาตอ) 49 - -

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่

สําเร็จการศึกษา

9.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา

9.2 จํานวนบัณฑิตที่ทํางานแลวระบุสาขา

10 จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

กพ.

10.1 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ กพ.

10.2 จํานวนบัณฑิตที่กรอกแบบฟอรมระบเุงินเดือน
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ผล ผล ผล

ขอมูล

11 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษา ที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน

อื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

11 23 7

12 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
7 11 7

13 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 7 2 19

13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 7 2 13

13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก - - 2

14 จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 7 4 15

14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับ ปริญญาโทที่

ตีพิมพเผยแพร
7 4 6

14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่

ตีพิมพเผยแพร
- - -

15 จํานวนงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

และ/หรือนําไปใชประโยชน
3 15

15.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของอาจารย

ประจําและนักวิจัย
1.30 27.59 58.00

        15.1.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
6.90 1.00

        15.1.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
1.30 20.69 14.00

15.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากรสาย

สนับสนุน
- - -

        15.2.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
- - -

        15.2.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
- - -

16 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบัน
                  2,416,413.77                   2,269,750.13                   3,530,494.69
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16.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบันของอาจารยประจําและนักวิจัย 2,288,636.00                                   2,089,411.33                   3,389,268.02

16.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน 127,777.77                                          180,338.80                      536,693.33

17 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน
                10,655,046.98                   7,094,789.30                   4,239,305.16

17.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายนอกสถาบันของอาจารยประจําและนักวิจัย 10,655,046.98                                 5,908,389.30                   3,845,838.49

17.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายนอกสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน -                   1,186,400.00                      395,466.67

18 จํานวนผูที่รับทุนทาํวิจัย หรืองานสรางสรรค 39 25 23

18.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรค
39 19 19

18.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรค
6 6 4

19 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน
27 19 19

19.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรคภายในสถาบัน
21 13 23

19.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคภายในสถาบัน
6 6 4

20 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบัน
12 13 13

20.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
12 13 13

20.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
- - -



2549 2550 2551
ผล ผล ผล

ขอมูล

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ
7 14.17 29

21.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ

อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
7 14.17 19

21.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
- - -

22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ไดรับ 

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  (สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)
1 1 1

23 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

 และนานาชาติ
23 11 2

24 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ

และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
12 9 14

25 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อสังคม
-                        95,532.37                      839,343.48

26 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และ

วิชาชีพในนามสถาบัน

8,615.11 89,199.38

28 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม
20

29 คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  และ

สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

30 สินทรัพยถาวร

31 คาใชจายทั้งหมด (เฉพาะดานการเรียนการสอน)

32 งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด

33 เงินเหลือจายสุทธิ

34 เงินรายรับทั้งหมด(งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)

รายงานในระดับคณะฯ

รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ  รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ

รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ

รายงานในระดับคณะฯ
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35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ

และตางประเทศ
617,643.12                                          540,056.22                      985,141.39

36 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 16 28.00 21.50

37 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ

ตางประ เทศ
16 16 16

38 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 16

38.1 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 16 16 16

38.2 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน

จริง
16 16 16

39 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม

กิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษา
987 269 386

40 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
603,257.58                      -  - 

41 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา) 277.53 285.65 288.84

42 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก(หลังจากที่ปรับคา

แลว) (ปการศึกษา)
41.26 316.97 17.42

43 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 30.00 29.00 28.50

44 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปงบประมาณ) 269.65 278.20 280.88

45 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่ปรับคา

แลว) (ปงบประมาณ)
37.82 314.84 15.67

46 จํานวนนักวิจัย 18 19

46.1 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด - 18 19

46.2 จํานวนนักวิจัยปฏิบัติงานจริง - 18 19

47 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(ภายในมหาวิทยาลัย)
1 1 2

48 จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและ

วินัยนักศึกษา
379 318 417

49 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
50 74 56.56
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50 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่

 1 (รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในขอ 49) - - -

51 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัด

ภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาให

เปนพิเศษเฉพาะแกสังคมและชุมชนภาคใต

- - -

52 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมด - - -

53 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่นๆ 2 - -

53.1 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด - -

53.2 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ 2 - -

54 จํานวน Joint-degree Programs 1 - -

55 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัย

56 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย

หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ 2 - -

57 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ - - -

58 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป

ตางประเทศ 6 - -

59 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน 

Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ 1 - -

60 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint

 Research) 2 - -

61 จํานวนโครงการ/กจิกรรม ที่ทํารวมกับตางประเทศ

62 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนา

สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร

63 จํานวน Joint Publication - - -

64  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) 

ตางประเทศ - - -

65 จํานวนโครงการของคณะ/หนวยงานรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคมภาคใต 5 2 2

ภาควิชาฯ รายงานในระดับคณะฯ

ภาควิชาฯ รายงานในระดับคณะฯ

ภาควิชาฯ รายงานในระดับคณะฯ



องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3) 6.67
    1.2 รอยละ 6.67 แผน 90 85 85 85 85

ผล 87.88 90.01

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 26.63

    ตัวบงชี้รวม (18) 13.31
    2.1 ขอ 1.66 แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6

    2.2 ขอ 1.66 แผน 6 6 6 6 6

ผล 7 7 7 6 6

    2.4 รอยละ 1.66 แผน -40 -40 -35 -35 -35

ผล -49.45 -43.70 -54.55 -45.35 -43.22

    2.5 รอยละ 1.66 แผน 4-41-55 4-41-55 4-41-55 0-41-59 0-38-62

ผล 7-50-43 7-41-52 7-50-43 3-42-55 3-40-57

    2.6 รอยละ 1.66 แผน 47-33-20 47-33-20 47-33-20 41-38-21 38-41-21

ผล 50-36-14 48-30-22 47-33-20 42-32-26 43-27-30

    2.8 ขอ แผน

ผล

    2.13 รอยละ 1.67 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

    2.14 ระดับ 1.67 แผน 4 4 4 4 4

ผล 4.20 4.22 4.4 4.54

    2.16 ชิ้นงาน แผน 1 1 1 1 1

ผล 7 11 7

    2.18 รอยละ 1.67 แผน 40 40 40 42 45

ผล 51.28 57.14 53.19 61.66 50.56

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร***

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร*

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ**

องคประกอบและตัวบงชี้
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา

หน
ัก

แผ
น/
ผล

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา**

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา**

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย**

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน***

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด**

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู**

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

(ชิ้นงาน)****
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา

หน
ัก

แผ
น/
ผล

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 13.32
    2.19 รอยละ 3.33 แผน 60 60 65 65 70

ผล 80 95

    2.20 รอยละ 3.33 แผน 100 100 100 100 100

ผล 116.67 175.00 87.50 700 216.7

    2.22 รอยละ แผน

ผล

    2.23 รอยละ 3.33 แผน 6 6 6 6 6

ผล 6.78 7.9 7.64

    2.24 รอยละ 3.33 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100

    2.25 คน แผน 3 3 3 3 3

ผล 1 3 6

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 10
    3.3 รอยละ 5 แผน 60 65 70 70 70

ผล 100 100 100 88.2 92.23

    3.4 รอยละ 5 แผน 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

ผล 98.74 97.25 99.52

4. การวิจัย (13) 24
    4.3 บาท/คน 3 แผน 350,000 250,000 250,000 250,000 250,000

ผล 425,992 275,786 253,793.21    

    4.4 รอยละ 3 แผน 90 90 100 100 110

ผล 68.67 92.88 88.77 131.03 203.51

รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด****

รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด*

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก*

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย**

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา*

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ***

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด****

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก

ทั้งหมด****

รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด*

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา**
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา

หน
ัก

แผ
น/
ผล

    4.5 บาท/คน 3 แผน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผล 70,824 72,049 118,921.68

    4.6 บาท/คน 3 แผน 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ผล 355,168 203,738 134,871.53

    4.7 รอยละ 3 แผน 50 50 50 50 50

ผล 14.82 30.77 70.0 65.5 66.67

    4.8 รอยละ 3 แผน 45 45 50 50 55

ผล 51.85 61.54 40.00 45.0 66.67

    4.9 รอยละ 3 แผน 5 10 10 10 10

ผล 5.58 4.33 27.59 52.63

    4.10 รอยละ 3 แผน 65 70 70 70 70

ผล 86.2 78.95

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 10
    4.12 รอยละ 10 แผน 30 30 30 30 30

ผล 35.71 0.01 23.33 48.85 101.75

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 5
    5.2 รอยละ 2.5 แผน 25 25 25 25 25

ผล 7.14 40.0 29.7 46.66

    5.3 รอยละ 2.5 แผน 10.5 10 10 10 10

ผล 22.22 30.77 10.00 20.69 7.02

    5.4 รอยละ แผน

ผล

    5.8 รอยละ แผน

ผล

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา**

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ***

การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด*

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา**

รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย*

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย****

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ*

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอ

คน)****

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

(บาทตอคน)****

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย****
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
องคประกอบและตัวบงชี้

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา

หน
ัก

แผ
น/
ผล

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 12.25
    7.1 ขอ 1.53 แผน 4 4 4 4 4

ผล 4 4

    7.2 ระดับ 1.53 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3 3

    7.4 ระดับ 1.53 แผน 4 4 5 5 5

ผล 4 4

    7.8 ระดับ 1.53 แผน 3 4 4 4 4

ผล 3 4

    7.10 รอยละ 1.54 แผน 55 50 50 50 50

ผล 59.26 69.23 66.67 58.62 75.44

    7.11 บาท/คน 1.53 แผน 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000

ผล 9,959 13,500 20,588 17,421.2 33,970.39   

    7.12 รอยละ 1.53 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

    7.13 ระดับ 1.53 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3 2

    7.14 ครั้ง แผน

ผล

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 0
    9.4 ระดับ แผน

ผล

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน

ระดับสากล**

มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา*

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ****

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด (บาท

ตอคน)****

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ****

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ***

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา***

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน***

กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ*

จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)*
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��������	
������ ������������		���	������ �����������������	��	� �	� ���!��	�"�#� 2551/���. 2551

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�	� ���!��	�"�#�/���. 2551 ������������		���	������

���������	 2551  ����������������� : 1 �������� 2551 - 30 � !"�#� 2552

�!��	�"�#� 2551/�!�5�	���@ 2551

B? ?� 	����� ?��	���� ������86

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

    2.1 �%����&����'�(�����)*��&�����+��+�)�,�-� (��/)�) 3.75 6 7 116.67 34��

    2.2 �%�����������%�����5%6����3����%����7�,8�#)9 (��/)�) 3.75 6 6 100.00 34��

    2.4 ;8�����)�<=�!��->������5%���54�-4�;8������;���?���;8� (������) 3.75 -40 -43.22 91.08 '�434��

    2.5 ,)/,4�������;���?���;8�5%6�%��*����99�-�% ���99�B5 ���99����+�C�

�5%���54�-4���;���?���;8� (������)

3.75 4-41-55 3-40-57 183.33 34��

    2.6 ,)/,4�������;���?���;8�5%6/8���-8�&+�4���;���? 3��D4��<�,-��;���?���

<�,-��;���? &��<�,-��;���? (������)

3.75 47-33-20 43-27-30 188.90 34��

    2.13 ���������+�)�,�-�5%6'/���-�E��-4�+�)�,�-�5)F�+�/ (������) 3.75 100 100 100.00 34��

    2.14 ��/)�#����=���(;����)�<=�!�-4�#�	"�����,�������;���?&��,�6�

,�)�,��������%����� (��/)� (5))

3.75 4 4.54 113.50 34��

    2.18 ����������)�<=�!����99�-�%5%6,8���>;���<=�!�-����������5%6�8�+�/'��

(�+�)�,�-� (������)

3.75 40 50.52 126.30 34��

�����	���5B��8��59��:; �9�;�����



    2.19 �����������;���?���;8�G=6��%#�	,��)-���7�5%6��=�!���5������H?5%658�+���5%6

��;���?5%6��=�!���5������H? (������)

5 60 95 158.33 34��

    2.20 ����������5#���;����5������H?���99�B55%6-%����? �3�&��4-4�;8����

��5������H?���99�B55)F�+�/ (������)

5 100 216.70 216.70 34��

    2.23 ����������)�<=�!���/)��)	I�-<=�!�-4�;8�����)�<=�!�5)F�+�/ (������) 5 6 7.64 127.33 34��

    2.24 ����������)�<=�!��)	I�-<=�!� Research Programs -4�;8�����)�<=�!� 

�)	I�-<=�!�5)F�+�/ (������)

5 100 100 100.00 34��

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

    3.3 ����������)�<=�!�5%6�����4����;����/B#������)*���)�<=�!�-4�;8����

�)�<=�!���/)����99�-�%5)F�+�/ (������)

10 65 92.23 141.89 34��

    3.4 ���,�5H�3��������V��)-�-��#�	H���;���H��� &�����)��)�<=�!� (������) 10 95.00 97.25 153.84 34��

4. ��	�� �� (13) 50.00

    4.3 ����,�)�,��������;)�&�����,����,��#?;��"��(�&��"�����,���)�-4�

;8������;���?���;8�&���)���;)� (��5/#�)

3.75 250,000 253,793 101.52 34��

    4.4 ��������������;)�&�����,����,��#?5%6-%����?�3�&��4 '/��)����;/

5���%��5�)��?,��5���X99�+�C����,�5H��)-� +�C��8�'�(D����B�D�?5)F�(�

��/)�D�-�&�� (���/)�����D�-�-4�;8������;���?���;8� (������)

3.75 90 203.51 226.12 34��

    4.5 ����,�)�,��������;)�&�����,����,��#?"��(�,���)�-4�;8������;���?

���;8�&���)���;)� (��5/#�)

3.75 50,000 118,921.68 237.84 34��



    4.6 ����,�)�,��������;)�&�����,����,��#?;��"�����,���)�-4�;8����

��;���?���;8�&���)���;)� (��5/#�)

3.75 200,000 134,871.53 67.43 '�434��

    4.7 �����������;���?���;8�&���)���;)�'/��)�5��58���;)�+�C����,����,��#?

;��"��(�,���)�-4�;8������;���?���;8�&���)���;)� (������)

3.75 50 66.67 133.34 34��

    4.8 �����������;���?���;8�&���)���;)�'/��)�5��58���;)�+�C����,����,��#?

;��"�����,���)�-4�;8������;���?���;8�&���)���;)� (������)

3.75 45 66.7 148.16 34��

    4.9 ��������������;)�5%6-%����?�3�&��4(����,����/)�D�-�&������D�-� (����

��)

3.75 10 52.63 526.30 34��

    4.10 �����������;���?5%6 Active �����;)�-4���;���?���;8�&���)���;)�* (������) 3.75 70 79.0 112.79 34��

    4.12 ����������5#�����;)�5%6'/��)����������� (Citation) (� refereed journal

+�C�(�E����������/)�D�-�+�C���/)�����D�-�-4���;���?���;8�&���)���;)�

 (������)

20 30 101.75 339.17 34��

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

    5.2 �����������;���?���;8�5%6�%,4���4��(����(+�������5����D����&�4,)�#�

��7�5%6��=�!� ��7����������5������H?"�����,���)� ��7��������

��D�������������D�D%�(���/)�D�-�+�C���/)�����D�-�-4���;���?���;8� 

(������)

10 25 46.67 186.68 34��



    5.3 �����������;����+�C�B#�������������D����&����D�D%�5%6-��,���

#���-�������)*��&���,���,����#�������&�>����,)�#� D��D� 

����5<D�-�&������D�-�-4���;���?���;8� (������)

10 10 7.02 70.20 '�434��

7. ��	5	���	B����	 �
��	  (14) 20.00

    7.1 ,"�,���)�(D�+�)�H����"����(�������+��;)/���&��,�����3�)�/)�

,���)�(+�&�4��)�'/�(���/)�,��� (���)

2.5 4 4 100.00 34��

    7.2 "���3���8����3�����+��5����/)����,���)� (��/)�) 2.5 3 3 100.00 34��

    7.4 �%����&����'�(�������+��5�)�������##���C6��)*�� &��H8����)�!�'��

(+���#�����%#�	"��&�����,�5H�"�� (��/)�)

2.5 4 4 100.00 34��

    7.8 �%����8��������+��#����,%6����(D�(�������������+�����<=�!� 

(��/)�)

2.5 4 4 100.00 34��

    7.10 �����������;���?���;8�5%6�����4�����D�� ��D����+�C��8��,��3����

��D���� 5)F�(�����5<&��-4������5< (������)

2.5 50 75.44 150.88 34��

    7.11 �������	,8�+�)�����)*��#	�;���?5)F�(�����5<&��-4������5<-4�

��;���?���;8�5)F�+�/ (��5/#�)

2.5 15,000 33,970.39 226.47 34��

    7.12 �����������#�������;8�,��,�)�,���5%6'/��)�����)*��#������ &��

5)�!�(���D�D%�5)F�(�����5<&��-4������5< (������)

2.5 100 100 100.00 34��

    7.13 ��;���� 5 ,/��;����#�	"���C6� e (��/)�) 2.5 3 3 100.00 34��

�	6� ���8��59��:;��;���
B��8��59��:;�:�5		�6��7����� 33 30 90.91%

������ 	 �)�5%6 18 �������� 2552 �)�5%6������������ : 18  �������� 2551

&+�4������� O: "�#��D���<������#�C6���� +�4�����5%6�)�3�/D�� :  "�#��D���<������#�C6����




