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คํานํา 
 

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

รายงานนี้เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิการงานของภาควชิาวิศวกรรม 
เครื่องกล ประจําปการศึกษา 2552           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 ทั้งใน 
สวนการดําเนนิงาน และการจัดทํารายงานฉบับนี้ 
 
  ลงชื่อ............................................................... 
                                                                                           (รองศาสตราจารย กําพล  ประทีปชัยกูร) 
                                                                                               หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
                           28  มิถุนายน 2553 
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สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 6-1 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้ 7-1 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551  

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 

แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา                  9-1 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10-1 
ภาคผนวก ข องคประกอบ ตวับงชี้(KPIs) และคาน้ําหนกัของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 11-1 
ภาคผนวก ค ขอมูลการดําเนนิงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    12-1 
                      ประจําปการศกึษา 2552/งปม. 2552 

      ภาคผนวก ง  รายการเอกสารอางอิง                                                                                               13-1 
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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   
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2. ดานการวิจัย   
ภาควิชาฯ มคีวามพรอมของจํานวนและวุฒิการศึกษาของอาจารยที่สามารถผลิตผลงานวิชาการทีม่ี

คุณภาพจากงานวิจยัในระดับการศึกษาปรญิญาโท-เอก มีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนุน ผลิตผลงานวิจัยที่เกีย่วของกบัวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่น สนับสนุนโครงงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีนําไปสูผลงานนวัตกรรม และมีความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อความรวมมือทางการวิจยั 
ซ่ึงผลงานวิจัยของภาควิชาฯ สามารถนําไปใชในการพัฒนานักศกึษาและการนาํประโยชนใหแกสังคม
มากมาย 

3. ดานบริการวชิาการแกชุมชน 
มีกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ทางภาควิชาฯ มีงานบริการวิชาการ โดยผานทางเครือขายโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย-อุทยานวิทยาศาสตร ภาคใต (ITAP) ใหคําปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา
แกภาคอุตสาหกรรม  และงานบริการวิชาการแกชุมชนแบบใหเปลา  
 

4.    ดานกิจกรรมพัฒนานิสตินักศึกษา 
       ภาควิชาฯ ไดสนับสนุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ในรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรทุกภาค

การศึกษา และทุกปการศกึษาอยางตอเนือ่ง โดยเนนใหนักศกึษาดําเนินกิจกรรมตัง้แตวางแผนการทํางานจน
แลวเสร็จ เปนการฝกใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม  และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน และทํา
ประโยชนเพื่อสังคม กิจกรรมเหลานี้เนนใหนักศกึษามีจติสํานึกทางจรยิธรรม และจติอาสาเปนหลัก  ทั้งเปน
การสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนักศกึษานอกหองเรียนอีกดวย 

 
5.   ดานการบริหารและการจัดการ 

       ภาควิชาฯ มีแหลงเงินเพือ่ใชในการบริหารและการจดัการ คือ เงินงบประมาณ และเงินรายไดคณะฯ 
ซ่ึงหัวหนาภาควิชาฯ ไดรับมอบอํานาจในการบริหารเกี่ยวกับการเงนิ  และอื่น ๆ  ทําใหสามารถนํา
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรไปสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการเรียนการสอน  การวิจยั และการ
บริการวิชาการไดอยางคลองตัว  

 
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 

เลขานุการภาควิชา 

สายสนับสนุน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณาจารย ฝายบริหาร ฝายสนับสนุน 
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คณะผูบริหารภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
  รศ.กําพล   ประทีปชัยกูร หัวหนาภาควชิา 
  ดร.ฐานันดรศกัดิ ์ เทพญา   รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบรหิาร 
  ดร.นันทพันธ  นภัทรานันทน รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายระบบบริการ 

วิชาการและประกันคณุภาพ 
   ดร.ธีระยุทธ   หลีวิจิตร  รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ 
   ดร.สมชาย   แซอ้ึง   รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายพฒันานักศกึษา 

และวเิทศสัมพนัธ 
   นางลัดดาวัลย  โภควินท  เลขานุการภาควิชา 
   รศ.ดร.สุธีระ   ประเสริฐสรรพ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
            วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
   ดร.กิตตินันท  มลิวรรณ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
อ.ชลิตา    หิรัญสุข   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 
 

คณะทํางานประกันคุณภาพ 
1.  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล         ที่ปรึกษา 

  2.  รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายระบบบริการวิชาการและประกันคณุภาพ ประธานกรรมการ 
  3.  ดร.ฐานันดรศักดิ ์  เทพญา          กรรมการ 
  4.  นางธัญชนก   พฤกษเมธากุล        กรรมการ 
  5.  นางประนอม   ภักดีรุจีรัตน         กรรมการ 
  6.  นางสาวฝาติหมะ  เหมมันต         กรรมการ 
  7.  นางสาววิรัชดาวัลย สุวรรณมณ ี         กรรมการ 
  8.  นางสาวหทัย   ไพบูลยพิทยา        กรรมการ 
  9.  นางปาริชาติ   มัชฌิมาภิโร         กรรมการ 
  10.  นางลัดดาวัลย  โภควินท         กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะทํางาน 5 ส 
   1.  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        ที่ปรึกษา 
   2. รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหาร        ประธานคณะทํางาน 
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3.  ดร.นันทพนัธ   นภัทรานันทน       คณะทํางาน 
  4.  นายถนัด    ฉิมพลี         คณะทํางาน 
  5.  นายประยูร   ดวงศิริ         คณะทํางาน 
  6.  นายนยิม    พรหมรัตน        คณะทํางาน 
  7.  นายสุมาตร   ฟองเกิด         คณะทํางาน 
  8.  นายประนต   คุมถ่ินแกว        คณะทํางาน 
  9.  นายวนิิจ    จันทรกาญจน       คณะทํางาน 
  10.  นายบุญสม   จันทรทอง        คณะทํางาน 
  11.  นายชินดษิฐ    สองนาม        คณะทํางาน 
  12. นายจตพุร        อินสุวรรณโณ       คณะทํางาน 
  13. นางประนอม    ภักดีรุจีรัตน        คณะทํางาน 
  14. นางลัดดาวัลย   โภควินท        คณะทํางาน 
  15. นางธัญชนก   พฤกษเมธากุล       คณะทํางาน 
  16. นางสาวฝาติหมะ   เหมมันต        คณะทํางาน 
  17. นางสาวหทัย     ไพบูลยพิทยา       คณะทํางาน 
  18. นางปาริชาติ       มัชฌิมาภิโร        คณะทํางาน 

 19. นางสาววิรัชดาวัลย   สุวรรณมณ ี        คณะทํางาน 
 

กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  (หลักสูตรปรับปรุง 2554)  
  1.  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        ที่ปรึกษา 
  2.  ผศ.ดร.สุธรรม    นิยมวาส        ประธานคณะกรรมการ 
  3.  ผศ.ดร.พฤทธิกร    สมิตไมตรี        คณะกรรมการ 
  4.  ดร.กิตตินนัท   มลิวรรณ        คณะกรรมการ 
  5.  ดร.ฐานันดรศักดิ ์  เทพญา         คณะกรรมการ 
  6.  ดร.ธีระยุทธ   หลีวิจิตร        คณะกรรมการ  
  7.  ผศ.สุทธิรัตน   สุวรรณจรัส        คณะกรรมการ 
  8.  อ.ชลิตา    หิรัญสุข         คณะกรรมการ 
  9.  ผศ.ดร.วิริยะ    ทองเรือง        เลขานุการ 
  10.  นางลัดดาวัลย  โภควินท        ผูชวยเลขานุการ 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีบุคลากรรวม 46  คน  แบงตามภาระงาน  ประกอบดวย 
อาจารย       30    คน 
เลขานุการ          1   คน 
ผูปฏิบัติงานบริหาร     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 
สกว.ยืมตวั         1  คน  (กลับมาปฏิบัติราชการ 1 ธ.ค.2552) 

    แบงตามตาํแหนงวิชาการ     
    รองศาสตราจารย            9     คน 
    ผูชวยศาสตราจารย           9     คน 
    อาจารย           12    คน 

แบงตามคุณวฒุิการศึกษา  
ปริญญาเอก        17    คน 
ปริญญาโท                 12    คน 
ปริญญาตรี            1    คน 

 
• จํานวนนักศึกษา  

ปริญญาเอก            9      คน 
ปริญญาโท           30          คน 

      ปริญญาตรี            405  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 – 30  พฤศจิกายน 2552 
17. นายกําพล          ประทีปชัยกูร   1 ธันวาคม 2552-ปจจุบัน 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดดําเนินการระบบคุณภาพมาโดยตลอด  เพื่อเปนกระบวนการในการ
นําไปสูเปาหมายของการเปนภาควิชาฯ ที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีองคประกอบ  11  องคประกอบ  
แตภาควิชาฯ รายงานเพยีง 7 องคประกอบ โดยภาพรวมแลวอยูในเกณฑดี และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง    
องคประกอบที่มีความเดนชดัทั้งในระดับคุณภาพและการพัฒนา คือ องคประกอบดานกจิกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา   สวนองคประกอบดานการเรยีนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ภาควิชาฯ มีผลประเมินคอนขางต่ํา  
ภาควิชาฯ จึงมนีโยบายและสงเสริมใหมีการพัฒนา และยกระดับคณุภาพตอไป 

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนดําเนินการ ตามตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไว
จํานวน  37  ตัวบงชี้  และสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายไดจํานวน 35 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ    
94.44%  ซ่ึงบรรลุตามแผนที่กําหนดไว 

 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสตูรทั้งหมด
ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และผานการรับรองจากสภาวิศวกร  ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
                ภาควิชาฯ มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษาละ 120 
คน  และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ 60 คน    แผนการรับนักศึกษาปริญญาโท 20 คน และ
ปริญญาเอก 5  คน  แตจํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาภาควิชาฯ ต่ํากวาเปาหมายที่วางไวประมาณป
ละ 20% จากปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม  เปนผล
จากระบบการรับนักศึกษาในชั้นปที่ 1 อยางไรก็ตามจะเห็นวาตัวช้ีวัดของจํานวนนกัศึกษาตอจํานวนอาจารย
ต่ํากวาเกณฑของ สกอ. ภาควิชาฯ จึงไดมแีผนประชาสมัพันธนักศกึษาในเชิงรุก ในการรับนักศึกษา สน.ตรง  
เชน ประชาสัมพันธ Road show รวมกับทางมหาวิทยาลัย  การสงจดหมายขาวของภาควิชาฯ การจดักิจกรรม
ตาง ๆ ในการประชาสัมพันธนักศึกษา ดานการจดัระบบของอาจารยที่ปรึกษา ภาควิชาฯ มีนโยบายให
อาจารยที่ปรึกษาดูแลนกัศึกษา สน.ตรง ตั้งแตปที่ 1 จนจบการศึกษา  
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  17 คน   
คิดเปนรอยละ 56.67   ระดับปริญญาโท  12   คน คิดเปนรอยละ 40.0   และระดับปรญิญาตรี  1  คน  คดิเปน
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รอยละ 3.33   และมีอาจารยที่มีตําแหนงวชิาการมีจํานวน 17 คน จากอาจารยทั้งหมด 30 คน  คิดเปนรอยละ 
56.67   โดยมตีําแหนงผูชวยศาสตราจารย  8 คน คิดเปนรอยละ 26.67  รองศาสตราจารย  9 คน  คิดเปนรอย
ละ 30.0 ซ่ึงในปการศึกษา 2552 ภาควิชาฯ มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพิ่มอีก 1 คน  และมีบุคลากรสาย
สนับสนุน 16 คน (ขาราชการ 7 คน พนักงานมหาวทิยาลยั 2 คน พนักงานเงินรายได 4 คน ลูกจางประจํา 3 
คน) ในปนี้บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ ไดรับตําแหนงชํานาญการเพิ่มอีก 1 คน 

ในปการศึกษา 2552  ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4  ดานของอาจารยในระดับปริญญาตรี  4.45 
ระดับปริญญาโท 4.73  จากคะแนนเต็ม 5        ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น         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    และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 5 
ช้ินงาน   และภาควิชาฯ ไดสนับสนุนดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    ไดสนับสนุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    เพื่อดําเนินกิจกรรมใน
ภาควิชาฯ เอง และรวมกิจกรรมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อฝกใหนักศึกษาชวยเหลือสังคม และสราง
เสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนักศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้ง 5 
ดาน คือ ดานวิชาการ ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
กิจกรรมอื่น ๆ   ภาควิชาฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ  และนักศึกษา ไดรับรางวัลจากการแขงขันหลายกิจกรรม  มีนักศึกษาเขารวม 1,395 คน หรือ 
352 คน  (ไมนับซ้ํา) โดยมีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น  24 กิจกรรม คิดเปนรอยละ   86.91      ของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  ซ่ึง
กิจกรรมตาง ๆ ภาควิชาฯ ไดสนับสนุนงบประมาณคอนขางสูงเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
และความรูความสามารถ          
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ  อยูในระดับเกณฑดี            โดยพิจารณาจากจํานวนบทความที่เผยแพรตอ 

จํานวนอาจารยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 189.66  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค จากแหลง
ทุนภายนอกและภายในสถาบัน รวมทั้งสิน้ 12,083,628.43 บาท คิดเปนเงินสนับสนุนตออาจารยประจําและ
นักวจิัย 416,676.84 บาท  ซ่ึงภาควิชาฯ  มีเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยั  233,987.45   บาท/คน  เงินทนุวจิัยสนับสนุน จํานวน 6,785,636.17 บาท  
มีเงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย   
182,689.39   บาท/คน มีเงนิทุนวจิัยสนับสนุน  จํานวน 5,297,992.26  บาท  ซ่ึงแหลงเงินสนับสนุนวจิัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะสูงกวาปการศึกษา 2551  ถึงแมวาเงินทนุสนบัสนุนงานวจิยัแหลงทนุ
ภายนอกจะต่ํากวาแผนที่ตั้งไวเล็กนอย เนือ่งจากการเบกิเงินวจิัยไมตรงกับงวดงาน แตอาจารยและบุคลากร
ภาควิชาฯ รวมงานวิจยัเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีเพียง
ช้ินเดียว แตอาจารยของภาควิชาฯ ก็ไดยืน่จดสิทธิบัตรไปหลายชิ้น ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณา  และบทความ
วิจัยของภาควชิาฯ ไดรับการอางอิง Citation ใน refereed journal หรือในฐานขอมลูระดับนานาชาติ ไดรับ
การอางอิง 26.5 บทความ  คิดเปนรอยละ 91.38 
  ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในดานการวจิยั คือปญหาเรื่องพื้นที่ในการทําวิจยั ซ่ึงงานวิจยัของ
ภาควิชาฯ จะเปนงานวจิัยทีส่รางชิ้นงานที่มีขนาดใหญ ใชจํานวนพื้นทีใ่นการทดสอบมาก ถึงแมวาคณะฯ จะ
สรางตึกวิจยัเพื่อรองรับพื้นที่ใหกับสถานวิจัยหรือทีมวจิยัตาง ๆ แลว แตงานวจิัยบางโครงการของภาควิชาฯ 
ไมสามารถนําอุปกรณ งานวจิัย ไปทดสอบและทําวจิัยในตึกวิจยัได เนื่องจากขอจํากดัของขนาด และลักษณะ
การวิจยั  

 
องคประกอบท่ี 5    การบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควิชาฯ มีการใหบริการวชิาการตาง ๆ เชน การทําชิ้นงานทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ  การ
ปรับเทียบเกจวัดความดัน  การทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ํามันไบโอดีเซลดวยเครื่อง Thin Layer  
Chromatograph (TLC)   ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาฯ มีกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพฒันาและเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ คิด
เปนรอยละ 20.69 ของอาจารยประจํา  สูงกวาในปการศึกษา 2551   คณาจารยของภาควิชาฯ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับ รอยละ 21.98 ของบุคลากรทั้งหมด และภาควชิาฯ ได
สงเสริมใหมีการบริการวิชาการแบบใหเปลาใหกับสังคม เชน โครงการ สรางเครื่องอบหรือนึ่งกอนเห็ด       
ของกลุมนางฟาเกาเกษตร  ต.ทาแค  อ.เมือง  จ.พัทลุง    จดัสรางโดยบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ 
อยางไรก็ตามยังไมมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาฯ  มีงบประมาณในการบริหารจัดการ จากเงินงบประมาณ และเงินรายไดคณะฯ โดย

ภาควิชาฯ วางแผนการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนากิจกรรมดานตาง ๆ ใหครบทุกดาน คือ มีนโยบายสงเสริมให
อาจารยไปเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ  ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและกระตุนให
เกิดการทําวิจัยที่ไดผล ทําใหอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาฯ มีอาจารยที่เขารวม
ประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ  จํานวน 24 คน  ตางประเทศ จํานวน 5  คน รวม
ทั้งสิ้น 24 คน (นับไมซํ้าคน) คิดเปนรอยละ 82.76 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยภาควิชาฯ 
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ  ตออาจารยประจําทั้งหมด 
เปนเงิน 22,420.66  บาท/คน ซ่ึงสูงกวาแผน  และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะตาง ๆ  ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (รอยละ 100)  โดยใชงบประมาณ จํานวน 202,952.17 บาท 
คิดเปนงบประมาณ 12,684.51 บาท/คน   

ภาควิชาฯ ไดมีการจัดประชุมภาควิชาฯ   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และแจงเรื่องราวขาวสาร
ตาง ๆ ใหสมาชิกในภาควิชาฯ ไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งมีการสัมมนาภาควิชาเพื่อระดมความ
คิดเห็นในการทํางาน ซ่ึงในปนี้ภาควิชาฯ ไดจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนกลยุทธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2553-2556  อีกทั้งยังไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตร TQF 

ภาควิชาฯ สนบัสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรม 5 ส  โดยภาควิชาฯ มคีณะกรรมการ 5 ส ประจํา
ภาควิชาฯ จากผลการประเมิน 5 ส ของคณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชาฯ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก  
 
องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชาฯ     มีการดําเนนิการในระบบประกันคณุภาพอยางตอเนื่อง    แตยังขาดการเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบทุกเดือน        เนื่องจากขอมูลบางองคประกอบตองขอความรวมมือจากอาจารย 
 
 กลาวโดยสรุป  ภาควิชาฯ สามารถดําเนนิงานบรรลุตามแผนและเปาหมายที่กําหนดผลการประเมินอยู
ในระดับดี  (4.40) 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดับ
ท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  

คะแนน
ท่ีได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ (1) 20 5.00 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (12) 50 3.58 ดี 
3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา (2) 20 5.00 ดีมาก 
4 การวิจยั (9) 50 4.78 ดีมาก 
5 การบริการวิชาการแกสังคม (2) 20 4.00 ดี 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       
7 การบริหารและการจัดการ (8) 20 4.25 ดี 
8 การเงินและงบประมาณ (6)       
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4) 20 3.22 พอใช 

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 200     
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       
11 วิเทศสัมพันธ* (1)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 200     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   4.26 ดี 
 



ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้(SAR-7) ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551 ตั้ง 2552 หาร 2552 ป 2552

ตา
มเ
กณ

ฑ 
(1,

2,3
)

เท
ี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 94.44 85 3 1 1 5 5

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50 3.575

    ตัวบงชี้รวม (18) 30 3.125
    2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 3.75 7 6 6 6 2 1 0 3 0.375

    2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 3.75 6 6 6 6 2 1 0 3 0.375

    2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 3.75 316.97 29 -45.35 323.67 28.5 -43.22 360.32 29.00 -37.88 -35 1 0 0 1 0.125

    2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)

3.75 2-13-16 1-13-17 3-42-55 1-12-17 1-12-17 3-40-57 1-12-14 1-12-14 3-40-57 4-41-55 2 1 0 3 0.375

    2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

3.75 14-10-7 13-10-8 42-32-26 13-8-9 13-8-9 43-27-30 8-9-17 8-9-17 43-27-30 47-33-20 2 1 1 4 0.5

    2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน (ขอ)

4 4 4 4

    2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 3.75 4 4 100 4 4 100 4 4 100 100 3 1 1 5 0.625

    2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับ (5))

3.75 - - 4.4 - - 4.54 4.59 4 3 1 1 5 0.625

    2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)

- - 11 - - 7 5 1

    2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในหลักสูตร (รอยละ)

3.75 74 12 61.66 122 69 56.56 122 59 48.36 40 0 1 0 1 0.125

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20 4.25
    2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รอยละ)

5 16 20 80 19 20 95 18 20 90 65 3 1 1 5 1.25
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    2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)

5 14 2 700 13 6 216.7 16 8 200 100 3 1 1 5 1.25

    2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ)

1 - 1 - - 2 10 1 1,000 1

    2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

(รอยละ)

5 26 329 7.9 32 419 7.64 39 444 8.78 6 1 1 0 2 0.5

    2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวน

นักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ)

5 26 26 100 26 26 100 39 39 100 100 3 1 1 5 1.25

    2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) - - 6 - - 6 - - 9 3

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

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ)

10 269 305 88.2 356 386 92.23 352 405 86.91 70 3 1 1 5 2.5

    3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา 

(รอยละ)

10 318 327 97.25 417 419 99.52 443 444 99.77 95.00 3 1 1 5 2.5

4. การวิจัย (13) 50 4.775

ตัวบงชี้รวม 30 4.625
    4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 7997800.71 29 275,786 7,233,106.50 28.5 253,793.21 12,083,628.43 29.00 416,676.84 250,000 3 1 1 5 0.625

    4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอย

ละ)

3.75 39 29 131.03 58 28.5 203.51 55.00 29.00 189.66 100 3 1 1 5 0.625

    4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 2089411.33 29 72,049 3,389,268.02 28.5 118,921.68 6,785,636.17 29.00 233,987.45 50,000 3 1 1 5 0.625
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    4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 5908389.39 29 203,738 3,843,838.49 28.5 134,871.53 5,297,992.26 29.00 182,689.39 200,000 3 0 1 4 0.5

    4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอย

ละ)

3.75 19 29 65.5 19 28.5 66.67 20.50 29.00 70.69 50 3 1 1 5 0.625

    4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

(รอยละ)

3.75 13 29 45.0 19 28.5 66.67 15.00 29.00 51.72 50 3 1 1 5 0.625

    4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

(รอยละ)

3.75 8 29 27.59 15 28.5 52.63 6.00 29.00 20.69 10 2 1 0 3 0.375

    4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* 

(รอยละ)

3.75 25 29 86.2 22.5 28.5 78.95 26.50 29.00 91.38 70 3 1 1 5 0.625

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 20 5.00
    4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed 

journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวิจัย (รอยละ)

20 14.17 29 48.85 29 28.5 101.75 26.00 29.00 89.66 30 3 1 1 5 5.00

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20 4.00
    5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (รอยละ)

10 9 31 29.7 14 30 46.66 12.00 30.00 40.00 25 3 1 1 5 2.50

    5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

10 6 29 20.69 6 29 7.02 6.00 29.00 20.69 10 2 1 0 3 1.50

    5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) - - -
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    5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากร

ทั้งหมด (รอยละ)

18 44.5 40.45 12 45 26.67 10 45.5 21.98 -

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20 4.25
    7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)

2.5 4 4 4 4 2 1 0 3 0.375

    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 2.5 3 3 3 3 2 1 0 3 0.375

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

2.5 4 4 5 5 3 1 1 5 0.625

    7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

(ระดับ)

2.5 3 4 4 4 2 1 0 3 0.375

    7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.5 18 31 58.62 21.5 28.5 75.44 24 29 82.76 50 3 1 1 5 0.625

    7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจําทั้งหมด (บาท/คน)

2.5 540056.22 31 17,421.17 985141.39 29 33,970.39 672,619.68 30 22,420.66 15,000 3 1 1 5 0.625

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

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

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

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวทิยาลัย)

 (ครั้ง)

1 2 1 -

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20 3.22
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) **

6.67 4 4 2 1 0 3.667 1.223

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา (ระดับ) ***

6.67 3 3 1 1 0 2.336 0.779
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9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองตรงเวลา

(ระดับ) ***

6.66 4 4 2 1 0 3.667 1.221

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 

8/1-1 

ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี:้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดดําเนนิงานบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด โดยมีผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัของระบบดัชนีช้ีวดัหลักตามแผนการดําเนินงาน ในป
การศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552  รอยละ  94.44%  ตัวบงชี้ที่ไมสําฤทธิ์ผลไดแก ตัวบงชี้ 2.4  จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  ตัวบงชี้  4.6 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 
             จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้ ทําใหภาควิชาฯ เห็นภาพรวมในการดําเนินงาน โดยจะมีการ
ปรับ/เปลี่ยนเปาหมายตามตวับงชี้ใหสอดคลองกับแผน เพื่อใหการดาํเนินการไดบรรลุเปาหมาย และเกดิ
ความทาทายในการดําเนินงานตลอดจนพฒันาภาควิชาฯ อยางตอเนื่อง  

 
เอกสารอางอิง :   
1.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicators:KPIs) 
ปงบประมาณ 2552 ระดับคณะและภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 
1.2  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 
2551    
1.3  แผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ประจําปงบประมาณ 2552 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
      บุคลากรบางสวนไมไดมีสวนในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ แตภาควิชาฯ ได
นําเสนอแผนปฏิบัติการใหที่ประชุมรับทราบ และเสนอความคิดเห็น 
2. จุดแข็ง   
      บุคลากรของภาควิชามีสวนสนับสนุนใหแผนการดําเนินการของภาควิชาฯ บรรลุตามเปาหมาย 
3. โอกาส 
      ภาควิชาฯ  มีโอกาสทบทวนแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ วามีกิจกรรมใดที่ไมบรรลุตาม
เปาประสงค  ภาควิชาฯ แจงใหที่ประชุมรับทราบและหากลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
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4. อุปสรรค 
      มีขอจํากัดในการบริหารจัดการงบประมาณในบางตัวบงชี้ เชน งบประมาณเงินวิจัย ไมไดเบิกตาม
งวดงาน เนื่องจากบางครั้งงวดที่เบิกไปมีเงินเหลือ  
5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
      ภาควิชาฯ ไดจัดสัมมนาบุคลากรปละ 1 คร้ัง เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาภาควิชา  
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร มีหนาที่กํากับดูแล การเรียนการสอน และการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาให
เปนไปตามระเบียบ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา   ในเรื่องการเปดและปดหลักสูตร 
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการตามกลไกที่กําหนดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย    โดยภาควิชาฯ ไดเสนอชื่อ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
          ทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ ไดกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน และไดจัดทําแผนการรับนักศึกษา
ตามแผนของคณะฯ เพื่อนําเสนอกรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ  
          ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯ ไดจัดหลักสูตรโดยเนนวิจัย แผน (ก) ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ซ่ึงในปการศึกษา 2552 อยูในระหวาง
การปรับปรุงหลักสูตร 
          ภาควิชาฯ  มีความพรอมทั้งดานคณาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด  ระบบ
สารสนเทศ  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการดูแลให
คําปรึกษาแกนักศึกษา โดยภาควิชาฯ ไดจัดตารางเวลาเพื่อใหอาจารยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา และจัดใหอาจารยที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาในความดูแลตามนโยบายของคณะฯ ภาคการศึกษา
ละ  2  คร้ัง   

ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  หลักสูตรปรับปรุง 2554   ตาม
รูปแบบกรอบมาตรฐาน TQF 

 
เอกสารอางอิง :  
2.1.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1.2  ตารางนักศึกษาเขารวมสัมมนาในรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 
2.1.4   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2549) 
2.1.5  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
2.1.6  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ  การจดัใหมี

การเรียนในชัว่โมงปฏิบัติการ    การอภิปรายกลุมยอย   การสัมมนาในรายวิชาโครงงาน 1   และการทํา
โครงงานในรายวิชาโครงงาน 2 และสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองดวยการใหนกัศึกษาสราง
ช้ินงานในรายวิชาการออกแบบเครื่องกล 2 และการฝกงานเพื่อหาประสบการณตามสถานประกอบการ  
ผลิตสื่อและอุปกรณการเรยีนการสอน  สนับสนุนงบประมาณจดักจิกรรมนักศกึษา จัดสรรงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดเพื่อใหบริการนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมหองสมุดในเวบ็ไซต
ภาควิชาฯ ใหนักศึกษาคนหาหนังสือไดทกุที่ 
              ภาควชิาฯ สนับสนุนคาใชจายรายวิชาเนนการเรยีนการสอนดวยกระบวนการ   PBL        วชิาที่จัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตวักระตุนการเรยีนรู           นอกเหนือจากรายวิชาโครงงาน  1    และ
โครงงาน  2  

 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
2.2.1   ผลการประเมินขอสอบ 
2.2.2   แผนการสอน 
2.2.3   การคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดน 

    2.2.4  ประกาศภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล  เร่ือง  สนับสนุนคาใชจายรายวิชาการเนนการเรียนการสอน
ดวยกระบวนการ PBL 
     2.2.5  หนังสือขออนุมัติในหลักการการใหรางวัลผูสอนดีเดน 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับนักศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษาละ 120 คน  

และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ปการศึกษาละ  60 คน  ระดับปริญญาโท ปละ 20 คน  และระดับ
ปริญญาเอก 5 คน ซ่ึงในปการศึกษา 2552  ภาควิชาฯ มนีักศึกษาเลือกศึกษาทุกหลักสูตร ต่ํากวาเปาหมาย
ที่วางไว ทําใหจํานวนนักศกึษาเต็มเวลามีจาํนวนเพียง  12.42 : 1  คิดเปนรอยละ  -37.88  ซ่ึงต่ํากวาคาปกติ
ของสาขาวิศวกรรมศาสตร (20 : 1)  สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรีไม
เปนไปตามแผน  

 
ชื่อตัวบงชี:้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552  ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล  มีคณาจารยทั้งหมด 30 คน (รวมอาจารยที่ลา
ยืมตัวไปปฏิบัติงาน สกว.)  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  จํานวน  1 คน  
วุฒิปริญญาโท จํานวน 12 คน และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 17 คน โดยมีสัดสวนของอาจารยประจาํที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจาํ (รอยละ)  3-40-57  ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนและเปาหมายทีก่ําหนด  

 
 
 

เอกสารอางอิง :   
2.5.1 รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษาของคณาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.5.2 แผนรับนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง ตําแหนง  อาจารย ผูชวยศาสตราจารย   
                                  รองศาสตราจารย   และศาสตราจารย  (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สนับสนุนใหอาจารยยืน่ขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอาจารยที่
สามารถมีตําแหนงทางวิชาการไดนั้น จะตองมีผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานที่ไดจากการวจิัย  ซ่ึง
คณะฯ และภาควิชาฯ ไดสนับสนุนทนุอุดหนนุการวิจัยจากเงนิรายไดคณะฯ และสนับสนนุเงินทุน
สําหรับการเดนิทางไปนําเสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมวชิาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน 
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล  หรือประชมุวิชาการอื่น ๆ ตามที่คณาจารยเห็นสมควร  และ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนอดุหนนุการแตงตํารา  

ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  17 
คน (ผูชวยศาสตราจารย   8 คน  รองศาสตราจารย 9 คน)  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  (รอยละ)   43-27-30  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามแผน
และสูงกวาเปาหมายที่กําหนด  

 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.13  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เปดสอนหลักสูตร 4 หลักสูตร ไดแก ระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร 

คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ซ่ึงไดผานการรับรองจากสภา
วิศวกร และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร     หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร  โดยทั้ง 4 หลักสูตรไดมาตรฐาน รอยละ 
100  สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑมาตรฐาน และแผนที่กําหนด 
เอกสารอางอิง :   
2.6.1  รายช่ือตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.6.2  สําเนาใบรับรองจากสภาวิศวกร 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.14  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (ระดับ 5) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
เพื่อเปนขอมูลสะทอนประสทิธิภาพการสอนในดานตาง ๆ 4 ดาน คอื ความรับผิดชอบ เทคนิค

การสอน ความเปนครู และสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง   ซ่ึงคณะวศิวกรรมศาสตร ได
ดําเนินการใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอน หลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นไปแลว
ประมาณ 80%  หรือกอนปลายภาค  โดยใชวิธีการประเมินผานเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหสามารถทราบ
ผลการประเมินไดอยางรวดเร็ว   

ในปการศึกษา 2552  ผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 4  ดานขางตน คณาจารยภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  ไดคะแนนประเมินในภาพรวมเฉลี่ย 4.59 จากคะแนนเตม็ 5   โดยระดับปรญิญาตรี 
ไดคะแนน 4.45 และระดับปริญญาโท ไดคะแนน 4.73    ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑ
มาตรฐานและแผนที่กําหนด   

อีกทั้ง ภาควิชาฯ ไดดําเนินการประเมินผูสอนดีเดนทกุภาคการศึกษา เร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2546 
เปนตนมา  โดยนําผลการประเมินขอสอบ  ประเมินเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน และคะแนน
ประเมินรายวชิาบรรยาย ในรายวิชา 3 หนวยกิต จากทุกรายวิชาที่ผลการประเมินเกนิ 900  อาจารยทานใด
ไดผลประเมินสูงสุด ลําดับที่ 1-2 จะไดรับเงินรางวัลจากภาควิชา 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
       2.14.1  ผลการประเมินขอสอบ 
       2.14.2  ผลการประเมินแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน 
       2.14.3 ผลการประเมินผูสอนดีเดน 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.16  จํานวนวทิยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดบัชาตหิรือ
ระดับนานาชาติ  (ช้ินงาน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดสงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด 
การแขงขัน อีกทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง ซ่ึงในปการศึกษา 2552 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดรับรางวัลทั้งใน
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ จํานวน 5 ช้ินงาน ดังนี้ 
             ชื่อบทความ                                            ผูจัด                                          รางวัลท่ีไดรับ 
1.รางวัลบทความดีเดน                         สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย            รางวัลบทความดีเดน 
 

2.การแขงขันพัฒนาฝมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน            รองชนะเลิศอันดับ 1 
แหงชาติคร้ังที ่23 ระดับภูมภิาค  12 สงขลา                            สาขาเมคาทรอนิกส 
 

3.เหรียญรางวลัเรียนด ี          กองทุนสมเด็จพระบรม             รางวัลการศึกษาดเีดน 
                                โอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราช 
                                 กุมาร วิศวกรรมสถานแหง 
                                 ประเทศไทย ในพระบรม 
                                 ราชูปถัมภ 
 

4.บทความดีเดน สาขาวิชาวิศวกรรม การประชุมวิชาการทาง                    รางวัลบทความดเีดน 
เครื่องกล                                               วิศวกรรมศาสตร คร้ังที่ 8                    ประเภทประยุกต 
                                                              ม.อ. 
 

5. บทความดีเดน สาขาวิชาวศิวกรรม การประชุมวิชาการทาง                  รางวัลบทความดีเดน 
เครื่องกล                                             วิศวกรรมศาสตร คร้ังที่ 8            ประเภทพื้นฐาน 
                                                            ม.อ. 
เอกสารอางอิง :   

2.16.1 วุฒิบัตรและประกาศเกียรติคุณ 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้     2.18  รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวใน
หลักสูตร (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2552  นกัศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 92 คน 

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด จาํนวน 42  คน     และสาขาวชิาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  จํานวน 
30 คน สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 17 คน รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสตูร คิดเปนรอยละ 48.36   ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและแผนที่กาํหนด 

 
ชื่อตัวบงชี:้ 2.19  รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานพินธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จํานวน  20 คน และเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 18 คน  คิดเปนรอยละ 95   ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการบรรลุไดตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไว  

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2002.xls 
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องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.20  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ) 

 2.22   รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดสนับสนุนใหนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา นําเสนอผลงานทาง

วิชาการในประเทศ และตางประเทศ โดยนักศกึษาสามารถขอทุนสนับสนุนไดจากทางคณะฯ ตาม
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เร่ือง การสนับสนุนนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาเดนิทางไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการภายในประเทศ ไวอยางชดัเจน โดยดูรายละเอียดไดจาก Web  ของหนวยบณัฑิตศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร  

จากการตีพิมพเปนเงื่อนไขการจบการศึกษา และโดยระบบสนับสนุนที่พรอมทั้งคุณภาพของ
อาจารยที่ปรึกษา และความพรอมเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนและเผยแพรผลงานของนักศึกษา ทํา
ใหในปการศึกษา 2552 มีบทความวิทยานพินธปริญญาโท ตีพิมพ เผยแพรถึงรอยละ 200.0  ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

ระดับปริญญาเอก มีบทความวิทยานิพนธ ตีพิมพ เผยแพร 10 บทความ 
 

องคประกอบท่ี 2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ 

ชื่อตัวบงชี:้ 2.23  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 
 2.24  รอยละของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศกึษา 

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 
 2.25  จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาเอก (คน)  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 405 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 30 คน  ระดับปริญญาเอก จาํนวน 9  คน  คิดเปนรอยละ 8.78 ของนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศกึษาทั้งหมด ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

นักศึกษาระดบัปริญญาโท และระดับปรญิญาเอก  คิดเปนรอยละ 100 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Research Programs ตอจํานวนนักศกึษาบณัฑิตศึกษาทั้งหมด 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2002.xls 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
        1.1  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก 
นักศึกษาเลือกภาควิชาฯ ต่ํากวาแผนที่กําหนด  
       1.2   นักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานการสื่อสาร คอนขางต่ํา 
       1.3   ขาดเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย 
       1.4   อาจารยบางทานไมสามารถคุมวิทยานิพนธไดเนื่องจากคุณวุฒิไมตรงตามเกณฑของบัณฑิต 
วิทยาลัย 
2. จุดแข็ง 
        2.1    นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติ  และภาควิชาฯ    สนับสนุนใหนักศึกษาไปแขงขันในเวที
ตาง ๆ  

2.2    สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.3    ภาควิชาฯ ไดจัดฝกอบรมการใชเครื่องมือชางใหกับนักศึกษากอนเรียนวิชาโครงงานนักศกึษา 
2.4    สนับสนุนงบประมาณคาวัสดุในการทํางานโครงงาน ใหเพียงพอตอการทําชิ้นงาน เนื่องจาก  

โครงงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีตนทุนในการสรางสูง 
2.5    นักศึกษามีความพรอมในการทํากิจกรรมตาง ๆ และสามารถทํางานเปนทีมได 

 2.6    ภาควิชาฯ ไดจัดใหมีการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสรางทักษะ ความรู และ 
ประสบการณในดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

2.7   อาจารยและนักศึกษามคีวามสามารถในการนําความรูและประสบการณที่ไดไปใชใหเกิด 
ประโยชน และเล็งเห็นความสําคัญของการเขารวมการแขงขันในเวทีตาง ๆ 

2.8   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  
        2.9   สงเสริมใหนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทุกชั้นป  
        2.10 นักศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 
3. โอกาส 

3.1   ภาควิชาฯ สงเสริมใหนักศึกษาใช Textbook ในหลายรายวิชาของหลักสูตร โดยภาควิชาฯ จัดหา  
    Textbook มาจําหนายใหกับนักศึกษาในราคาตนทุน 
3.2  ภาควิชาฯ มีหองสมุดใหนักศึกษายืมหนังสือตาง ๆ 
3.3  จัดโครงการ IHPT ในระหวางปดภาคเรียน 
3.4 นักศึกษาและอาจารยสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการเครือขาย  
      วิศวกรรมเครื่องกล เปนประจําทุกป โดยสลับหมุนเวียนไปแตละมหาวิทยาลัย    และการจัด    
      ประชุมวิชาการอื่น ๆ  ซ่ึงคณะฯ และภาควิชาฯ ใหการสนับสนุนใหเขารวมเสนอบทความ 
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       3.5 ภาควิชาฯ มีนโยบายในการที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ 
       แขงขันอยางจริงจัง จึงเปนโอกาสที่นักศึกษาจะไดแสดงศักยภาพ และความสามารถ รวมถึงได 
            พัฒนา ตนเอง สรางชื่อเสียงใหแกสถาบันและเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 
4. อุปสรรค 

4.1    กิจกรรมการแขงขัน  เนื่องจากเวทีการแขงขันสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ ทําใหมีคาใชจายในการ 
         เดินทางคอนขางสูง และใชเวลาหลายวัน ทาํใหนักศึกษาขาดเรียน 
4.2    เครื่องมือปฏิบัติการมีราคาสูง แตงบประมาณมีจํานวนนอย 
4.3    นักศึกษาเขาเรียนสาย และขาดเรียน 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
5.1  การพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษา 
- สงเสริมการสอนดวย Textbook 
- สนับสนุนการทําโครงงานเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับชุมชน 
- จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เชน โครงการ IHPT   กิจกรรมนักศึกษา 
- สนับสนุนใหเกิดการแขงขันทางดานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 
-      สนับสนุนงบประมาณรายวิชาที่มีการเรียนการสอนดวยกระบวนการ PBL  
5.2  การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นกวาเดิม 
- การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหนักเรียนในภาคใตไดทราบขอมูล และสนใจ

อยากเรียนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- ใชกลไกในเชิงรุกมาชวยในการจูงใจใหนักศึกษาเลือกเรียนภาควิชาฯ มากขึ้น เชน การตวิรายวชิา

ตาง ๆ ของภาควิชา   การติวรายวิชาที่สอบ กว. 
5.3  การเพิ่มทักษะการพัฒนาตนเองใหกับนักศึกษา 
- การนําระบบ IT มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น 
- สงเสริมการแตงกาย การมีคุณธรรม จริยธรรม โดยแฝงไวในรายวิชา 216-281 จริยธรรมสําหรับ

วิศวกร 
- สงเสริมการอบรม บรรยาย หรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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องคประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้: 3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ) 

                            3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศกึษา (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดมีนโยบายสงเสริมในการทํากิจกรรมของนักศึกษาในทุก ๆ ดาน 
อีกทั้งไดกําหนดแผนและแนวทางการทํากิจกรรมของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ 
โดยสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบําเพ็ญ
ประโยชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยไดมีการติดตามและสรุปโครงการหรือ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
 โครงการที่ภาควิชาฯ จัดขึ้น ไดแก 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 2 
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 สน.ตรง 
3. ประชุมผูปกครองนักศึกษาชั้นปที่ 3 
4. คายอาสาพัฒนา 
5. เล้ียงตอนรับบัณฑิต 
6. พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
7. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 
8. เดิน-วิ่งประเพณี เครื่องกล-เมคาทรอนิกส คร้ังที่ 4 
9. อบรม IHPT การออกแบบวัสดุ 3 มิติ ดวยโปรแกรม SolidEdge และ SolidWorks 
10. อบรม IHPT โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาฝกงาน 
10.  อบรมการใชงานโปรแกรมการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล 
11.  การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการขนสงแนวดิ่ง ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน 
12.  ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 
13.  การสัมมนาเรื่อง ระบบ PLC/SCADA 
 

        กิจกรรมการประกวด/การแขงขันที่ภาควิชาฯ เขารวม 
1. การอบรมและรวมแขงขันแรงงานฝมือแหงชาติ สาขาเมคาทรอนิกส 
2. การแขงขันและถายทํารายการ “คิดขามเมฆ” ตอนกังหันน้ํา ไฟฟาฟรี ไฟฟาธรรมชาติ 
3. การแขงขัน TSAE Auto Challenge 2010 
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กิจกรรมที่ภาควิชาฯ และคณะจัดรวมกัน 
1. กิจกรรม ม.อ.วิชาการ 
2. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
3. การประกวดละครภาควิชาฯ เร่ือง “เสนทางสูวิศวกร 7 ภาค” 

                ในปการศึกษา 2552 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน  
หรือ   1,395  คน หรือ 352  คน  (ไมนับซ้ํา) โดยมีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น  24 กิจกรรม   คิดเปน
รอยละ   86.91      ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด 

และมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลถูกลงโทษทางวินัยจํานวน 1 คน คิดเปน รอยละของ
นักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทางวินัย  99.77 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2003.xls 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.1  กิจกรรมการแขงขันสวนใหญจะแขงขนัในระดับประเทศ   ซ่ึงจัดในกรุงเทพฯ    ทําใหนกัศึกษามี
โอกาสเขารวมกิจกรรมนอย เนื่องจากตองใชเวลาเดินทางหลายวนั และใชงบประมาณคอนขางสูง 

       1.2  นักศึกษาบางคนขาดเรียนบอย และไมสนใจที่จะเขารวมกิจกรรม  
       1.3  นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสวนใหญมักเปนกลุมเดิมๆ 
2. จุดแข็ง 

2.1 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีศักยภาพในการทํากิจกรรม  ซ่ึงกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  
      เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความรวมมอืเปนอยางดี และบางกิจกรรมเปนกิจกรรมนํารองภายใน 
      คณะฯ เชน   
     -  เดิน-วิ่ง ประเพณเีครื่องกล  (FUN RUN) 
      -  ประชุมผูปกครองนักศึกษาชั้นปที่ 3 

      2.2  นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันไดรับรางวัลหลายกิจกรรม 
      2.3  ภาควิชาฯ มีนโยบายใหการสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมอยางเพียงพอ   
      2.4  นักศึกษาและบุคลากรใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ เปนอยางดี 
      2.5  ภาควิชาฯ สงเสริมและเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรตางภาค/คณะฯ รวมกิจกรรม 
              กับภาควิชาฯ กอใหเกิดความสัมพันธอันดี อีกทั้งไดฝกทักษะและไดแลกเปลี่ยนประสบการณใน 
              การทํากิจกรรมซึ่งกันและกัน 
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3. โอกาส 
3.1 รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  เชน    
      วิชาการออกแบบเครื่องกล  2  วิชาโครงงานนักศึกษา 
3.2  ภาควิชาฯ มีอาจารย ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาในการจดักิจกรรม  
3.3  อาจารยและครูชาง ใหคําแนะนําดานเทคนิคในการเขารวมการแขงขันตาง ๆ  การแขงขัน TSAE  
        Auto Challenge 2010 (การแขงขันรถ Formula I)  การแขงขันหุนยนต ฯลฯ 

       3.4  นักศกึษาบางกลุมใหความรวมมอืในการทํากจิกรรมเปนอยางดี และสามารถทํางานเปนทมีได 
4. อุปสรรค 

4.1  การสรางผลงานและชื่อเสียง นักศกึษาตองทุมเทเวลากับการเรียน การสอน อาจทําใหการ 
      รวมกลุมทํากิจกรรมอื่น ๆ  มีเวลาที่จํากัด 
4.2  เวทีการแขงขันในระดบัประเทศสวนใหญรวมศูนยในกรุงเทพฯ  ทําใหภาควิชาฯ/คณะฯ ตอง 
       รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางคอนขางสูง 

        4.3  การเขารวมกิจกรรมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา บางครั้งอาจกระทบกับการเรียนหรือการสอบ 
                ทําใหนักศึกษาไมสามารถเขารวม หรือดําเนินการจัดกิจกรรมไดอยางเต็มที่ 

4.4 หนวยงานภายนอกขาดการสนับสนุน และไมใหความรวมมือในการดําเนินการจัดกิจกรรม
เทาที่ควร  

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       5.1 จัดตั้งกลุมกิจกรรม โดยใหตัวแทนนักศกึษาทุกชั้นปเปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
       5.2 จัดตั้งศูนย Service Center   เพื่อเปนจุดศูนยกลางในการตดิตอนักศึกษา ผูปกครอง และอาจารย 
6.  แนวปฏิบตัท่ีิดี 

6.1 ภาควิชาฯ  ไดพัฒนาโปรแกรมการลงชือ่ทํากิจกรรมของนักศึกษา ทาํใหตรวจสอบไดวานักศึกษา    
     คนไหนทํากิจกรรมอะไรบาง ซ่ึงในโปรแกรมดังกลาว จะมีประวตัิ ภาพถาย และโทรศัพท ของ 
     นักศึกษา  เพื่อความสะดวกในการติดตอกับนักศกึษา 
6.2 รณรงคเร่ืองการแตงกายของนักศึกษา  โดยนักศกึษาของภาควิชาฯ ทุกชั้นป แตงกายดวยชุด 
     นักศึกษา ทกุวันศกุร 

      6.3  ภาควิชาฯ มีการจัดทําแผน ติดตามผลและสรุปการดําเนินการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซ่ึง 
            แนวทางและผลการดําเนินงานที่ได ภาควิชาฯ สามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
           ในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      6.4  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนกิจกรรม และดําเนินการจัดกิจกรรมอยาง 
        อิสระ ภายใตการดแูลและใหคําแนะนําโดยอาจารยที่ปรึกษา และบุคลากร 
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  องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี:้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยั (บาท/คน) 

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจยั (บาท/คน) 

4.6 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การบริหารงานวิจยัของภาควิชาฯ คณาจารยในภาควชิาฯ ไดดําเนินการวิจยัทัง้ภายในและ

ภายนอก โดยภาควิชาฯ จะกระตุนสงเสรมิใหอาจารยทาํวิจยั แตใหอิสระในการกําหนดความสนใจ ซ่ึง
อาจารยไดรวมตัวกันเปนทมีวิจยั และสถานวิจยั ตามการสนับสนุนของคณะ และมีโครงการวิจยัที่ไดรับ
ทุนจากแหลงทุนภายนอก หลายโครงการ  

ในปการศึกษา 2552  คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับเงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั  416,676.84   บาท/คน  โดยมีเงิน
วิจัยทัง้สิ้น    12,083,628.43 บาท    ซ่ึงผลการดําเนนิงานในปการศึกษา 2552  แหลงทุนวิจยัจากภายนอก 
ต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนด  เนื่องจาก คณาจารยของภาควิชาฯ ไดดําเนนิโครงการวิจัยมากขึ้นกวาปการศึกษา 
2551 แตสวนใหญเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนแหลงทุนวิจัยจากภายในสถาบันมากกวาแหลงทุน
วจิัยจากภายนอกสถาบัน  ซ่ึงภาควิชาฯ มีเงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั    182,689.39   บาท/คน มีเงินทุนวิจัยสนับสนุน  จํานวน 
5,297,992.26  บาท  ซ่ึงสูงวาปการศึกษา 2551  แตก็ยังต่ํากวาเกณฑที่ไดตั้งไว  เงินสนับสนุนงานวจิัยและ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั   233,987.45   บาท/คน  มีเงินทุน
วิจัยสนับสนุน จํานวน 6,785,636.17 บาท   สูงกวาปการศึกษา 2551  สําหรับทุนวิจยัจากแหลงทนุภายใน 
ภาควิชาฯ  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด เนื่องจากอาจารยภาควิชาฯ 
ไดรวมโครงการวิจัยจากสถานวิจยั และทีมวิจัยตาง ๆ   คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีทุนวิจัยหลากหลาย  ซ่ึง
เปนจุดเริ่มตนของการขอทุนวิจัยตอไป  

ภาควิชาฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนทําวจิยัเพื่อพัฒนาตนเอง  ซ่ึงบุคลากรของภาค 
วิชาฯ ไดรับเงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนั27,141.91 บาท/คน  
โดยมีเงินวิจยัทั้งสิ้น    434,270.59 บาท    มีเงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
6,171.08 บาท/คน มีเงินทุนวิจัยสนับสนุน  จํานวน 98,737.25    บาท  เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบนั   20,970.83   บาท/คน  มีเงนิทุนวจิัยสนับสนุน จํานวน 335,533.33 บาท 
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ชื่อตัวบงชี:้ 4.4 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยรวมทมีวิจยัตาง ๆ ตามนโยบาย

ของคณะฯ เพื่อใหมีการดําเนินการวิจยัทีส่ามารถนําผลงานวิจยัไปตพีมิพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือ
ที่ประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศได  โดยภาควชิาฯ มีสวนรวมสนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศ เชน สนับสนุนใหบคุลากรนําเสนอผลงานในตางประเทศ 
โดยสนับสนุนจากเงินรายไดคณะฯ (สวนแบงภาควิชาฯ)  ตามเกณฑของคณะฯ ไมเกนิ 40,000 บาท/คน/
ป และสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  
ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร   

และคณาจารยภาควิชาฯ ไดยืน่คําขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประกอบดวย 
ลําดับท่ี  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร                    เร่ือง                                      ระดับ            สถานะ 

1 สิทธิบัตร ระบบอบแหงแบบถังสองชั้น ชาติ ไดรับสิทธิบัตรแลว 
2 สิทธิบัตร กระบวนการสงัเคราะหผงวัสดุผสมเหล็ก - 

ทังสเตนคารไบด 
ชาติ ประกาศโฆษณา 

เลขที่คําขอรับ 
0701002854 

3 สิทธิบัตร อุปกรณยดึจับสําหรับระบบตรึงกระดูกจาก
ภายนอก 

ชาติ ประกาศโฆษณา 

4 สิทธิบัตร มอเตอรเพียโซอิเล็กทริกแบบเชิงเสนโคง ชาติ ตรวจสอบคําขอแลว 
5 อนุสิทธิบัตร เตาอบพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถ

อบแหงและหงุตมอาหาร 
ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 

6 อนุสิทธิบัตร เตาปฏิกรณสําหรับสังเคราะหเซรามิก วัสดุ
ผสมและวัสดผุสมเชิงโลหะโดยวิธี
ปฏิกิริยากาวหนาดวยตวัเองที่อุณหภูมิสูง 

ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 

7 สิทธิบัตร อุปกรณแสดงผลภาพสเตอริโอสามมิติ ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 
8 สิทธิบัตร กระบวนการสงัเคราะหวัสดผุสมของตัว

ประสานเหล็กหรือเหล็กอะลูมิไนดกับตัว
เสริมแรงไทเทเนียมไดบอไรดและ
อะลูมินัมออกไซด 
 

ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 
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9 สิทธิบัตร การสังเคราะหผงวัสดุผสม ซิลิกอน-
ซิลิกอนคารไบดจากขี้เถาแกลบและทราย 

ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 

10 สิทธิบัตร อุปกรณหนุนชวยลดความดนัในสนเทาทํา
จากยางธรรมชาติ เปลี่ยนชือ่ อุปกรณรอง
ชวยลดความดนัในสนเทาทําจากยาง
ธรรมชาติ 

ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 

11 สิทธิบัตร เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบ
ไมสัมผัส 

ชาติ รอคิวตรวจสอบคําขอ 

 
ผลงานวิจยัดีเดนที่ไดรับรางวัล จากหนวยงานภายในและภายนอก ในปการศึกษา 2552 มีดังนี ้

1. ผศ.ดร.เจรญิยุทธ เดชวายุกุล และผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง  
          ผลงานเรื่อง   เครื่องวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไมสัมผัส 
          ไดรับรางวัล   รางวัลผลงานดีเดน สาขาการประดิษฐ 
          หนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ป 2552 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2552  มีงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือ
นําไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 189.66  ตอจํานวนอาจารยประจํา  สามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานและตามแผนที่กําหนด  

 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2004.xls 

 

องคประกอบท่ี 4.  วิจัย 

ชื่อตัวบงชี:้ 4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 

4.8  รอยละของอาจารยประจาํและนักวิจยัไดรับทุนทําวจิยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 

                           4.10  รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจยัตออาจารยประจําและนักวิจัย* (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สนับสนุนใหคณาจารย บคุลากร และนกัศึกษา โดยขอสนับสนุนทุน
วิจัยจากคณะวศิวกรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัย อีกทั้งหนวยงานภายนอกสถาบัน  

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2552  มีอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจยัและงานสรางสรรคจาก
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ภายในสถาบัน  จํานวน 20.5  คน  คิดเปนรอยละ  70.69  ของอาจารยประจําและนักวจิัยทั้งหมด   มี
อาจารยประจําไดรับทุนทําวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนั  จํานวน 15  คน  คิดเปนรอยละ  
51.72  ของอาจารยประจํา และนักวิจัยทั้งหมด  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตาม
แผนที่กําหนดใน KPIs  และบุคลากรสายสนับสนุนรับทุนวิจยัจากภายใน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  
31.25    ซ่ึงจากการทําวจิัยของสายสนับสนุนทาํใหบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา นําผลงานไปเสนอ
ขอตําแหนงชํานาญการ 

 คณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Active  งานวิจยั จาํนวน 26.5 คน คิดเปนรอยละ 91.38  
ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑทีก่ําหนด 
เอกสารอางอิง : 4.7.1 \\me-serv\Office\swirad\งานวิจัย\รวมงานวิจัยปการศึกษา 52\งานวิจัยภาควิชาฯ ป 52.xls 

ชื่อตัวบงชี:้ 4.9 รอยละของงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ(รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2552 ภาควิชาฯ มีผลงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  

6 บทความ  คิดเปนรอยละ 20.69 ต่ํากวาปการศึกษา 2551 (52.63)   
 

ชื่อตัวบงชี:้ 4.12 รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือ
ในฐานขอมูลระดับชาตหิรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวจิัย (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       จากการทีบ่ทความวจิัยที่มีคุณภาพของภาควิชาฯ  ไดมีการตีพิมพและเผยแพรไปเปนจํานวน

มาก และมีองคความรูทางวชิาการ  ทําใหมีบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation) ใน Refereed 
Journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยในปการศึกษา 2552  มีบทความวจิัยไดรับ
การอางอิงจํานวน 26 บทความ คิดเปนรอยละ 89.66  ต่ํากวาจากปการศกึษา 2551  (101.75) ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและตามแผนทีก่ําหนดได 

 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2004.xls 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
1.1 ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจยั 
       - นักศกึษาและผูชวยวจิยัไมมีทักษะในการเขียนบทความ (Paper) 
       - อาจารยมีภาระงานสอนและภาระงานอื่น ๆ เชน งานบริการวิชาการ  
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1.2  ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
- อาจารยที่กลับจากลาศึกษาตอ ทํางานวิจยันอย 
- กลุมนักวิจยัที่จะทําการวิจยัอยางตอเนื่องขาดอุปกรณ และเครื่องไมเครื่องมือสนับสนุน 

1.3  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
- กระบวนการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาใชเวลานาน 

2. จุดแข็ง 
      2.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวจิัย 
       - มีระบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพของคณะฯ เชน เงินรางวัลตีพมิพผลงานทางวิชาการ 
       - มีทีมวิจยัในภาควิชาหลายทีมวิจยั ทาํใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
       - ภาควิชาฯ มีหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท  
      2.2  ดานงบประมาณงานวิจยั 

-  มีแหลงทุนวจิัยสนับสนุนจากภายนอกหลายแหลง 
- มีแหลงทุนวจิัยสนับสนุนจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

      2.3  ดานจาํนวนอาจารยที่ทําวิจยั 
- มีทีมวิจยัในภาควิชาเพิ่มมากขึ้น  
- บุคลากรมีช่ือเสียงเปนทีย่อมรับของอุตสาหกรรมในภาคใต 
- อาจารยไดรับรางวัลดีเดนหลายรางวัล 

     2.4  ดานจํานวนทรัพยสินทางปญญา 
- มีอาจารยไดยื่นขอจดทะเบยีนสิทธิบัตรหลายชิ้น 

3. โอกาส 
      3.1  ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวจิัย 
       -  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยกระดับคณุภาพของวารสารสงขลานครินทรเปนวารสารนานาชาติ 
        -  ภาควิชาฯ มีหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท  ซ่ึงกอนจบการศึกษานักศกึษาตองตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ 
      3.2  ดานงบประมาณงานวิจยั 
       - มีแหลงทุนสนับสนับสนุน ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
      3.3  ดานจาํนวนอาจารยที่ทําวิจยั 

-  บุคลากรสามารถนําผลงานไปขอตําแหนงทางวิชาการได 
-  คณะฯ และมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับการวจิัยอยางตอเนื่อง 
- งานวจิัยเดน ๆ ทําใหอาจารยไดรับรางวัลจากหนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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4. อุปสรรค 
- ขาดผูชวยวิจยัที่มีคุณภาพ และประสบการณ 
- ยังขาดความเชื่อมโยงงานวจิัย สิทธิบัตร สูเชิงพาณิชย 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       5.1. สรางความเปนเลิศในงานวจิัยเฉพาะทาง  เชน  กลุมพลังงาน  กลุมวิจัยดานวัสดุ  กลุมยางพารา 
       5.2 สรางกลุมวิจยัและนักวจิัยใหมอยางตอเนื่องและสนับสนุนและพัฒนานกัวจิัยเดิมใหมีคณุภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
      5.3 สรางบรรยากาศและสนับสนุนการวิจัยในภาควิชาฯ เชน จดัเสวนาและสนับสนุนจัดเตรียมพืน้ที่
ในการวิจัย 
      5.4 สรางเครือขายวิจยักบัอุตสาหกรรม SMEs  และวิสาหกจิชุมชน 
      5.5 ประชาสัมพันธงานวจิัยของบุคลากรอยางตอเนื่อง  เพื่อเผยแพรช่ือเสียงและกระตุนงานวิจยัของ
ภาควิชาฯ 
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องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี:้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชีพในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2552    ผลการดําเนินงาน มอีาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาตแิละนานาชาติ รวมทั้งหมด  12  คน คิด
เปนรอยละ 40  ตอจํานวนอาจารยประจํา    สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่
กําหนด  
เอกสารอางอิง :  5.2.1 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/51_51/Component/Component%2005.xls 

ชื่อตัวบงชี:้ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ภาควิชาฯ มีการใหบริการวิชาการตาง ๆ เชน การทําชิ้นงานทดสอบ จํานวน    กิจกรรม    การ
ปรับเทียบเกจวัดความดัน จาํนวน     กิจกรรม  การทดสอบแรงดึงเกลยีว จํานวน    กจิกรรม  การทดสอบ
ความบริสุทธิ์ของน้ํามันไบโอดีเซลเครื่อง Thin Layer  Chromatograph (TLC)   
               กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เปนโครงการยังมีไมมาก      สวนใหญยังเปนลักษณะการ
ใหบริการดานที่ปรึกษาเฉพาะปญหาที่หนวยงานขอความอนุเคราะห และการเปนวิทยากรผานฝายบริการ
วิชาการ 

 ภาควิชาฯ ไดดําเนินการบริการวิชาการแบบใหเปลาใหโครงการ สรางเครื่องอบหรือนึ่งกอนเห็ด  
ของกลุมนางฟาเกาเกษตร  ต.ทาแค  อ.เมือง  จ.พัทลุง จัดสรางโดยบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ 
โดยไมคิดคาใชจาย  อยางไรก็ตามยังไมมกีารประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินการของภาควชิาฯ ในปการศึกษา 2552   ภาควิชาฯ มีกจิกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 20.69  (2 โครงการ 4  กิจกรรม)  ตออาจารย
ประจําทั้งหมด  สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด  
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2005.xls 
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องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี:้ 5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดบัตอบุคลากรทั้งหมด  
                                  (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552  บุคลากรของภาควิชาฯ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก แตงตั้งให
เปนผูคุณวุฒิ พิจารณาบทความทางวิชาการ/เล่ือนระดับ รอยละ 21.98  ตอบุคลากรทั้งหมด   

 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2005.xls 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : องคประกอบท่ี 5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

1. จุดออน 
         1.1   งานบริการวิชาการสวนใหญ ยงัขึ้นอยูกับตวับุคคลในลักษณะของที่ปรึกษา  
         1.2   งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับสังคมมีนอย 
2. จุดแข็ง 
         2.1 เนื่องจากมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันมากอนหนานี้แลว   จึงไดรับความไววางใจ
จากผูวาจางใหดําเนินกิจกรรมตอเนื่องมาเรือ่ย ๆ  
         2.2  บุคลากรมีความรูและมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 
 3. โอกาส 
          อาจารยของภาควชิาฯ ไดเขารวมกิจกรรมโดยผานทางเครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย-อุทยานวทิยาศาสตร ภาคใต (ITAP) เพื่อใหคาํปรึกษาแก
ภาคอุตสาหกรรม 
 4. อุปสรรค 
           บุคลากรที่ใหความสนใจในการทําบริการวิชาการคอนขางนอย  เนื่องจากภาระหนาทีด่านการสอน 
และการวิจัยทีม่ีมาก 
5. กลยุทธ / แผนพฒันา 
            5.1  แตงตั้งคณะกรรมการบริการวชิาการ เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการใหบริการวิชาการ 

     5.2  สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมทาํงานในโครงการตาง ๆ ของคณะฯ 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี:้ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขนัไดในระดับสากล (ขอ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              การกาํหนดนโยบายและการดําเนนิการเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ภาควิชาฯ จะใชที่ประชุมภาควิชาฯ 
เปนเวทใีหบุคลากรแสดงความคิดเห็น และลงมติ  โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดแจงขาวสารความ
เคลื่อนไหวของภาควิชาฯ ในที่ประชุมภาควิชาฯ โดยจัดขึ้นเฉลี่ยเดือนละครั้ง   

 

ชื่อตัวบงชี:้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มีผูบริหารที่มีความเขมแข็ง  โดยจะมีการประชุมทีมบริหารเปนประจําทุกสัปดาห  

เพื่อทบทวนผลการดําเนินกิจกรรมของภาควิชา  และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ เชน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงภาควิชาฯ จะกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีแผนกิจกรรมประจําป 
โดยภาควิชาฯ จะจัดหาทีมในการบริหารจัดการใหกิจกรรมตาง ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค 

 
 
 

เอกสารอางอิง :  7.1 แผนกิจกรรมนักศึกษา   

ชื่อตัวบงชี:้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร ทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถตรงกับภารกิจและสาขา

วิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ ตลอดจนมี
การสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ   

 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  7.2 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2007.xls 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี:้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมบัญชี เพือ่บริหารงบประมาณ และทราบความ

เคลื่อนไหวในดานรายรัย-รายจายของภาควิชาฯ  อีกทั้งไดวิเคราะหความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
ภาควิชาฯ ในการบริหารการศึกษาที่ยังคงมีจุดออนที่มีนยัสําคัญ ดานคณุภาพบณัฑติ ดังนี ้:- 
             1.   การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
             แนวทางแกไข ภาควิชาฯ ไดดําเนนิการจัดทําระบบ LMS เพือ่ใหนกัศึกษาสงรายงานผานระบบ
เว็ป  นักศึกษาสงรายงานโดยวิธีการสแกนสงในรูป PDF file ถึงอาจารยผูสอน และเพื่อปองกันการสูญ
หายของรายงาน  
             2.   การดูแลและบํารุงรักษาครุภณัฑปฏิบัติการ 
             เนื่องจากครุภัณฑวิชาปฏิบัติการชํารุด ซ่ึงใชงานไดไมเต็มประสทิธิภาพ  ภาควชิาฯ จึงไดสํารวจ
ครุภัณฑที่ไมสามารถใชงานได จดัทําแผนการซอมบํารุงและจัดสรรงบประมาณบางสวน 
 
 
ชื่อตัวบงชี:้ 7.10 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ภาควิชาฯ สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ โดยมีทุนสนับสนุนคาใชจายในการ
เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ รวมกับทางคณะฯ  ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายสงเสริมและ
กระตุนใหเกิดการทําวิจัย  ซ่ึงการประชุมวิชาการ จะมีเวทีใหอาจารยนําเสนอผลงานหลายเวที เชน 
ประชุมวิชาการ เครือข ายวิศวกรรมเครื่ องกล  ซ่ึ ง เปน เวทีของการประชุมวิชาการในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะ ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยจะสลับหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ และภาควิชาฯ ได
สนับสนุนใหอาจารยไปรวมประชุมเปนประจําทุกป 

ในปการศึกษา 2552 ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.76 สามารถดําเนินการไดบรรลุ
ตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด สูงกวาปการศึกษา 2551 (75.44) 

 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2007.xls 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี:้ 7.11 งบประมาณสาํหรับการพัฒนาคณาจารยทัง้ในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจําทั้งหมด (บาท/คน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณสาํหรับพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ  จาํนวน 672,619.68  บาท 

คิดเปนงบประมาณ  22,420.66  บาท/คน   สูงกวาปการศึกษา 2551 จากเงินงบประมาณ และเงินรายได
คณะฯ (สวนแบงภาควิชา) และแหลงทุนอืน่ 

 
ชื่อตัวบงชี:้ 7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

ในวิชาชพีทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ) 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ  ซ่ึงในปการศึกษา 
2552  บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ  100  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเกณฑมาตรฐานและแผนที่กําหนด 

 

ชื่อตัวบงชี:้ 7.13 กิจกรรม 5 ส. /กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดบั) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ยึดแนวนโยบายและแผนการดําเนินกจิกรรม 5 ส.  ที่กําหนดโดยคณะฯ และมีการ

ดําเนินกิจกรรม 5 ส. อยางตอเนื่อง  มีการประเมินและเยี่ยมชมจากคณะกรรมการกจิกรรม 5 ส. ของคณะฯ 
ผลการประเมินจะมกีารนํามาพัฒนากิจกรรมและปรับปรุง โดยผานทางตัวแทนของภาควิชาฯ ซ่ึงรวมเปน
คณะกรรมการตาง ๆ ของคณะฯ เชน คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5 ส.  คณะกรรมการประเมิน
กิจกรรม 5 ส. บุคลากรที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจนยังครอบคลมุเฉพาะสายสนับสนนุ  ซ่ึง
ใหความรวมมอืเปนอยางดี  และผูบริหารระดับภาควิชาฯ ใหการสนับสนุน อีกทั้งภาควิชาฯ จัดกจิกรรม
พัฒนาภาควิชาฯ ปละ 1-2 คร้ัง บุคลากรและนักศกึษามีสวนรวมในการพัฒนาภาควิชาฯ  นอกเหนือจาก
การพัฒนาภาควิชาแลว บุคลากรสายสนับสนุนจะทํากิจกรรม 5 ส. อยางตอเนื่อง  ผลการดําเนินกิจกรรม 
5 ส. ของภาควชิาฯ อยูในเกณฑที่ดี ถึงดีมาก ในระดบัคณะฯ 

 
 

เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2007.xls 
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องคประกอบท่ี 7.  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี:้ 7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) (คร้ัง) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ  ยงัไมมีแผนงานดานระบบความปลอดภัยในระดับภาควิชาฯ ในสวนของการปองกัน

อัคคีภัย คณะฯ ไดดําเนนิการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยูแลว ซ่ึงเปนการ
ซักซอมการปองกันและระงบัอัคคีภัย  และคณะฯ สํารวจและจัดเตรียมอุปกรณดบัเพลิงใหเพยีงพอและ
เหมาะสม  สวนระบบความปลอดภัยทางดานทรัพยสินของภาควิชาฯ ใชระบบรักษาความปลอดภัยของ
คณะฯ ซ่ึงจะมีเจาหนาที่มาตรวจตราทั่วไปในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร อีกทั้งภาควิชาฯ ไดกําหนดจุด
เขาออกสําหรับบุคคลภายนอก คือประตูทางเขาภาควชิาฯ เพยีงจดุเดียว เพื่องายตอการรักษาความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ภายในภาควิชาฯ จะมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดแูลทรัพยสิน และการปด-
เปดประตูทางเขา-ออก 

ที่ผานมาภาควชิาฯ ไดมกีารปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด แตยงัไมเคยมีการประเมินความ
ปลอดภัยในระดับภาควิชาฯ 

 
เอกสารอางอิง :  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2007.xls 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
       1.1 การวดัและประเมินผลการดําเนินงาน ยังไมชัดเจนในบางหวัขอ 
2. จุดแข็ง 

2.1 ภาควิชาฯ มีระบบสารสนเทศที่ภาควิชาฯ ดําเนนิการเขียนฐานขอมลูเอง เพื่อใชในการดําเนินงาน
และบริหารงบประมาณของภาควิชาฯ ประกอบดวย 
  -  โปรแกรมบัญชีเงินงบประมาณ และเงนิรายได 
  -  โปรแกรมโครงงานนักศกึษา 
  - โปรแกรมฐานขอมูลหนังสือหองสมุด 
  -  โปรแกรมฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- โปรแกรมขอมูลหองเครื่องมือ 
-  โปรแกรมบณัฑิตศึกษาภาควิชา 
-  โปรแกรมการเบิกวัสดหุอง store 
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2.2  มีแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนนิงานตาง ๆ ของภาควิชา 
3. โอกาส 

มีระบบการตรวจสอบและตดิตามประเมินผลการทํางาน  
4. อุปสรรค 
        การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโนมไมเพิม่ขึ้น รวมทั้งอตัรากําลัง ในขณะทีภ่าระงาน
เพิ่มขึ้น แตไมเพิ่มบุคลากร 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใชในการบริหารภาควิชา 
       5.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควชิา 
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องคประกอบท่ี 9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี:้ 9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทนัเวลา (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯ ใชดัชนีคุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพระดับภาควชิาฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มีคูมือการประกันคุณภาพในระดับคณะฯ  และภาควิชาฯ มีสวนในการกําหนดเปาหมายระดับภาควิชา 
โดยมีผูรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการประกันคณุภาพระดับภาควชิา ซ่ึงมีหนาที่ในการดําเนนิการใหมี
ระบบประกนัคุณภาพภายในภาควิชาฯ ติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยงัมีสวนรวมในคณะกรรมการประสานงานระบบ
ประกันคณุภาพ ซ่ึงมีหนาทีใ่นการกําหนดแนวทางการประกันคณุภาพรวมกันของคณะฯ และภาควิชาฯ 
รวมทั้งประสานงานการดําเนินการใหเกดิผลในทางปฏิบัติ  

 
 

เอกสารอางอิง :   

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
       ขาดการเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบ 
2. จุดแข็ง 
        ระบบการประกันคุณภาพเปนสิ่งที่ถูกกําหนดจากสังคมภายนอกใหจําเปนตองมี ทําใหมีแรงผลักดัน
จากระดบัมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  และภาควิชาฯ มบีุคลากรที่มีความรูเกีย่วของกับเรื่องนี้ดีอยูจํานวน
หนึ่ง   
3. โอกาส 
       นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
4. อุปสรรค 

- 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 

- 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

ขอท่ีไมเปนตามเปาหมาย และขอท่ีตองพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา นอยกวาเกณฑที่กําหนด 

1. เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อใหนักเรยีนในภาคใตไดทราบขอมูล และ
สนใจอยากเรียนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เพิ่มขึ้นทั้ง 2 สาขา 

2. ใชกลไกในเชงิรุกมาชวยในการจูงใจให
นักศึกษาเลือกเรียนภาควิชาฯ มากขึ้น เชน  
การติวรายวิชาตาง ๆ ของภาควิชา 

 
2.  ระบบการดูแลนักศกึษาเรียนออน 1. วิเคราะหหาปจจยัความสําเร็จ และใชพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนและดแูลนักศกึษา
ใหมีผลลัพธที่ดี 

2.     จัดประชุมผูปกครองนักศึกษารอพินิจ เพื่อ
หารือและระดมความคิดเหน็ในการแกไข
ปญหาของนักศึกษา 

 
3.  เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

1.    หาโจทยปญหาในหัวขอวิจัยที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อขอทุนสนับสนุน
จาก  สกว .  สนพ .  และแหล งทุนอื่ น  ๆ 
ภายนอกสถาบัน 

 2.   หารือแนวทางนําผลงานวิจัยของภาควชิาฯ   
       และสถานวิจยัออกสูการใชงานระดับ  
       อุตสาหกรรม 
 
 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 
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ขอท่ีไมเปนตามเปาหมาย และขอท่ีตองพัฒนา แนวทางการพฒันา 
4.  อัตราการจบของนักศึกษาตามแผนของหลักสูตร 1.   อาจารยที่ปรึกษา  รวมกับผูปกครอง  ดูแล

นักศึกษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่
เรียนออน   

2.  จัดสอนเสริม และติวใหกับนักศึกษา 
 

5.  เพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนกัศกึษา 1.  จัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 
2.  สอดแทรกการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

เชน การให Textbooks ในรายวิชาตางๆ  โดย
ภาควิชาฯ จัดหา Textbooks ในราคาตนทุน
ใหกับนักศึกษา 

3.  จัดหาผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศมาชวยสอน
ในบางรายวิชา   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

2550 2551 2552
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 31.00 30.00 30.00

3.1 อาจารยขาราชการ 26.00 25.00 25.00

3.2 อาจารยพนักงาน 5.00 5.00 5.00

3.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป)

4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา 31.00 30.00 30.00

4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 17.00 17.00 17.00

4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 13.00 12.00 12.00

4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 1.00 1.00 1.00

5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 31.00 30.00 30.00

5.1 ศาสตราจารย - - -

5.2 รองศาสตราจารย 8.00 9.00 9.00

5.3 ผูชวยศาสตราจารย 10.00 8.00 8.00

5.4 อาจารย 13.00 13.00 13.00

6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 329 419 444

6.1 ระดับปริญญาตรี 303 387 405

      6.1.1 ภาคปกติ 303 387 405

      6.1.2 ภาคพิเศษ - - -

6.2 ระดับปริญญาโท 20 26 30

      6.2.1 ภาคปกติ 20 26 30

      6.2.2 ภาคพิเศษ - - -

ขอมูล

ภาคผนวก ก

ผลการดําเนินงาน

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2550 2551 2552
ผล ผล ผล

ขอมูล
ผลการดําเนินงาน

6.3 ระดับปริญญาเอก 6 6 9

     6.3.1 ภาคปกติ 6 6 9

     6.3.2 ภาคพิเศษ - - -

7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 88 90 81

7.1 ระดับปริญญาตรี 80 88 78

      7.1.1 ภาคปกติ 80 88 78

      7.1.2 ภาคพิเศษ - - -

7.2 ระดับปริญญาโท 8 2 3

     7.2.1 ภาคปกติ 8 2 3

     7.2.2 ภาคพิเศษ - - -

7.3 ระดับปริญญาเอก - - -

     7.3.1 ภาคปกติ - - -

     7.3.2 ภาคพิเศษ

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประ

 กอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
- - -

8.1 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (ปริญญาตรี) 

(ไมรวมศึกษาตอ)
- - -

8.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (ไมรวมศึกษาตอ) - - -

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่

สําเร็จการศึกษา

9.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา

9.2 จํานวนบัณฑิตที่ทํางานแลวระบุสาขา

10 จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

กพ.

10.1 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ กพ.

10.2 จํานวนบณัฑิตที่กรอกแบบฟอรมระบุเงินเดือน

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2550 2551 2552
ผล ผล ผล

ขอมูล
ผลการดําเนินงาน

11 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษา ที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน

อื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

23 7 8

12 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
11 7 5

13 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 2 19 15

13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 2 13 13

13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก - 2 2

14 จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 4 15 15

14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับ ปริญญาโทที่

ตีพิมพเผยแพร
4 6 15

14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่

ตีพิมพเผยแพร
- - 11

15 จํานวนงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

และ/หรือนําไปใชประโยชน
3 15 64

15.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของอาจารย

ประจําและนักวิจัย
27.59 58 51

        15.1.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
6.90 1 -

        15.1.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
20.69 14 13

15.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากรสาย

สนับสนุน
- - 2

        15.2.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
- - -

        15.2.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
- - -

16 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบัน
                  2,269,750.13                   3,530,494.69                   7,121,169.50

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2550 2551 2552
ผล ผล ผล

ขอมูล
ผลการดําเนินงาน

16.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบันของอาจารยประจําและนักวิจัย                   2,089,411.33                   3,389,268.02                   6,785,636.17

16.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน                      180,338.80                      536,693.33                      335,533.33

17 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน
                  7,094,789.30                   4,239,305.16                   5,396,729.51

17.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายนอกสถาบันของอาจารยประจําและนักวิจัย                   5,908,389.30                   3,845,838.49                   5,297,992.26

17.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายนอกสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน                      186,400.00                      395,466.67                        98,737.25

18 จํานวนผูที่รับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค 25 23 28

18.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรค
19 19 23

18.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรค
6 4 5

19 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน
19 19 28

19.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรคภายในสถาบัน
13 23 20.5

19.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคภายในสถาบัน
6 4 5

20 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบัน
13 13 15

20.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่รับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
13 13 15

20.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่รับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
- - -

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผล ผล ผล

ขอมูล
ผลการดําเนินงาน

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ
14.17 29 26

21.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ

อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
14.17 19 26

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
11 2 6

24 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ

และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
9 14 12

25 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อสังคม
                       95,532.37                      839,343.48                      116,250.17

26 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และ

วิชาชีพในนามสถาบัน

8,615.11 89,199.38 12,450.00

28 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

29 คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  และ

สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

30 สินทรัพยถาวร

31 คาใชจายทั้งหมด (เฉพาะดานการเรียนการสอน)

32 งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด

33 เงินเหลือจายสุทธิ

34 เงินรายรับทั้งหมด(งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)

รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ  รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ

รายงานในระดับคณะฯรายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ

 รายงานในระดับคณะฯ

รายงานในระดับคณะฯ

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10-5



2550 2551 2552
ผล ผล ผล

ขอมูล
ผลการดําเนินงาน

35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ

และตางประเทศ
                     540,056.22                      985,141.39                      672,619.68

36 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 28.00 21.50 24.00

37 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ

ตางประ เทศ
16 16 16

38 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 16 16

38.1 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 16 16 16

38.2 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน

จริง
16 16 16

39 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม

กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
269 386 352

40 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
 -  -  - 

41 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา) 285.65 288.84 309.16

42 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก(หลังจากที่ปรับคา

แลว) (ปการศึกษา)
316.97 17.42 25.58

43 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 29.00 28.50 29.00

44 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปงบประมาณ) 278.20 280.88 304.06

45 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก (หลังจากที่ปรับคา

แลว) (ปงบประมาณ)
314.84 15.67 22.20

46 จํานวนนักวิจัย 18 19 26.5

46.1 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 18 19 26.5

46.2 จํานวนนักวิจัยปฏิบัติงานจริง 18 19 26.5

47 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(ภายในมหาวิทยาลัย)
1 2 1

48 จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและ

วินัยนักศึกษา
318 417 443

49 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
74 56.56 48.36

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2550 2551 2552
ผล ผล ผล

ขอมูล
ผลการดําเนินงาน

50 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่

 1 (รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในขอ 49) - - -

51 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัด

ภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาให

เปนพิเศษเฉพาะแกสังคมและชุมชนภาคใต

- - -

52 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมด - - -

53 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่นๆ - - -

53.1 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด - - -

53.2 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ - - -

54 จํานวน Joint-degree Programs - - -

55 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัย 40

56 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย

หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ - - 1

57 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ - - -

58 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป

ตางประเทศ - - 7

59 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน 

Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ - - -

60 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint

 Research) - - -

61 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ทํารวมกับตางประเทศ

62 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนา

สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร

63 จํานวน Joint Publication - - -

64  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) 

ตางประเทศ - - -

65 จํานวนโครงการของคณะ/หนวยงานรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคมภาคใต

2 2 2

ภาควิชาฯ รายงานในระดับคณะฯ

ภาควิชาฯ รายงานในระดับคณะฯ

ภาควิชาฯ รายงานในระดับคณะฯ

รายงานประจําปการเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ภาคผนวก ข
องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20.00
    1.2 รอยละ 20.00 แผน 90 85 85 85 85

ผล 87.88 90.91 94.44

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50.00

    ตัวบงชี้รวม (18) 30.00
    2.1 ขอ 3.75 แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6 6

    2.2 ขอ 3.75 แผน 6 6 6 6 6

ผล 7 7 6 6 6

    2.4 รอยละ 3.75 แผน -40 -40 -35 -35 -35

ผล -43.70 -54.55 -45.35 -43.22 -37.88

    2.5 รอยละ 3.75 แผน 4-41-55 4-41-55 4-41-55 0-41-59 0-38-62

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

    2.6 รอยละ 3.75 แผน 47-33-20 47-33-20 47-33-20 41-38-21 38-41-21

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

    2.8 ขอ แผน

ผล

    2.13 รอยละ 3.75 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

    2.14 ระดับ 3.75 แผน 4 4 4 4 4

ผล 4.22 4.4 4.54 4.59

    2.16 ชิ้นงาน แผน 1 1 1 1 1

ผล 7 11 7 5

    2.18 รอยละ 3.75 แผน 40 40 40 42 45

ผล 57.14 53.19 61.66 50.56 48.36

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คา
น้ํา
หนั

ก

แผ
น/
ผล แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

องคประกอบและตัวบงชี้

หน
วย
นับ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555คา
น้ํา
หนั

ก

แผ
น/
ผล แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

องคประกอบและตัวบงชี้

หน
วย
นับ

    ตัวบงชี้เฉพาะ (8) 20.00
    2.19 รอยละ 5.00 แผน 60 60 65 65 70

ผล 80 95 90

    2.20 รอยละ 5.00 แผน 100 100 100 100 100

ผล 175.00 87.50 700 216.7 200

    2.22 รอยละ แผน

ผล 1,000         

    2.23 รอยละ 5.00 แผน 6 6 6 6 6

ผล 6.78 7.9 7.64 8.78

    2.24 รอยละ 5.00 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100

    2.25 คน แผน 3 3 3 3 3

ผล 1 3 6 9

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20.00
    3.3 รอยละ 10.00 แผน 60 65 70 70 70

ผล 100 100 88.2 92.23 86.91

    3.4 รอยละ 10.00 แผน 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

ผล 98.74 97.25 99.52 99.77

4. การวิจัย (13) 50.00

    ตัวบงชี้รวม (11) 30.00
    4.3 บาท/คน 3.75 แผน 350,000 250,000 250,000 250,000 250,000

ผล 425,992 275,786 253,793.21     416,676.84

    4.4 รอยละ 3.75 แผน 90 90 100 100 110

ผล 92.88 88.77 131.03 203.51 189.66

    4.5 บาท/คน 3.75 แผน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผล 70,824 72,049 118,921.68 233,987.45

    4.6 บาท/คน 3.75 แผน 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ผล 355,168 203,738 134,871.53 182,689.39

รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาทั้งหมด

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก

ทั้งหมด

รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555คา
น้ํา
หนั

ก

แผ
น/
ผล แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

องคประกอบและตัวบงชี้

หน
วย
นับ

    4.7 รอยละ 3.75 แผน 50 50 50 50 50

ผล 30.77 70.0 65.5 66.67 70.69

    4.8 รอยละ 3.75 แผน 45 45 50 50 55

ผล 61.54 40.00 45.0 66.67 51.72

    4.9 รอยละ 3.75 แผน 5 10 10 10 10

ผล 5.58 4.33 27.59 52.63 20.69

    4.10 รอยละ 3.75 แผน 65 70 70 70 70

ผล 86.2 78.95 91.38

    ตัวบงชี้เฉพาะ (2) 20.00
    4.12 รอยละ 20.00 แผน 30 30 30 30 30

ผล 0.01 23.33 48.85 101.75 89.66

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20.00
    5.2 รอยละ 10.00 แผน 25 25 25 25 25

ผล 40.0 29.7 46.66 40

    5.3 รอยละ 10.00 แผน 10.5 10 10 10 10

ผล 30.77 10.00 20.69 7.02 20.69

    5.4 รอยละ แผน

ผล

    5.8 รอยละ แผน

ผล 21.98

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20.00
    7.1 ขอ 2.50 แผน 4 4 4 4 4

ผล 4 4 4

    7.2 ระดับ 2.50 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3 3 3

    7.4 ระดับ 2.50 แผน 4 4 5 5 5

ผล 4 4 5

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน

ระดับสากล

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมคีุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

รอยละของอาจารยประจาํและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย*

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555คา
น้ํา
หนั

ก

แผ
น/
ผล แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

องคประกอบและตัวบงชี้

หน
วย
นับ

    7.8 ระดับ 2.50 แผน 3 4 4 4 4

ผล 3 4 4

    7.10 รอยละ 2.50 แผน 55 50 50 50 50

ผล 69.23 66.67 58.62 75.44 82.76

    7.11 บาท/คน 2.50 แผน 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000

ผล 13,500 20,588 17,421.2 33,970.39   22,420.66

    7.12 รอยละ 2.50 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100

    7.13 ระดับ 2.50 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3 3 3

    7.14 ครั้ง แผน

ผล

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20.00
    9.1 ระดับ 6.67 แผน 4 4 4

ผล 4

    9.2 ระดับ 6.67 แผน 3 3 3

ผล 3

    9.4 ระดับ 6.66 แผน 4 4 4

ผล 4

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ระดับ) ***

มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)*

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)

 **

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ

งบประมาณสาํหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ

จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ขอมูลการดําเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2552/งปม. 2552
F-Data-EQ01-1-1 V.1: May-51 1/1

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
        1.2(1)  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของระบบประกันคุณภาพประจําปการศึกษา/งปม. 2552 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปงบประมาณ 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิถุนายน 2552 - 30 พฤษภาคม 2553

ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

แผน ผล รอยละ ผลประเมิน หมายเหตุ

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50.00
    2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 3.75 6 6 100.00 ผาน

    2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 3.75 6 6 100.00 ผาน

    2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 3.75 -35 -37.88 92.39 ไมผาน

    2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (รอยละ)

3.75 4-41-55 3-40-57 100.00 ผาน

    2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย (รอยละ)

3.75 47-33-20 43-27-30 100.00 ผาน

    2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 3.75 100 100 100.00 ผาน

    2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (ระดับ (5))

3.75 4 4.59 114.75 ผาน

    2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว

ในหลักสูตร (รอยละ)

3.75 40 48.36 120.90 ผาน

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก



ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

แผน ผล รอยละ ผลประเมิน หมายเหตุ
องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

    2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รอยละ)

5 65 90.00 138.46 ผาน

    2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)

5 100 200.00 200.00 ผาน

    2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ) 5 6 8.78 146.33 ผาน

    2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา 

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด (รอยละ)

5 100 100 100.00 ผาน

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  (4) 20.00
    3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ)

10 70 86.91 124.16 ผาน

    3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา (รอยละ) 10 95.00 99.77 105.02 ผาน

4. การวิจัย (13) 50.00
    4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 250,000 416,677 166.67 ผาน

    4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

3.75 100 189.66 189.66 ผาน



ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

แผน ผล รอยละ ผลประเมิน หมายเหตุ
องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

    4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 50,000 233,987.30 467.97 ผาน

    4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาท/คน)

3.75 200,000 182,689.39 91.34 ไมผาน

    4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ)

3.75 50 70.69 141.38 ผาน

    4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ)

3.75 50 51.72 103.44 ผาน

    4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (รอย

ละ)

3.75 10 20.69 206.90 ผาน

    4.10 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* (รอยละ) 3.75 70 91.38 130.54 ผาน



ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

แผน ผล รอยละ ผลประเมิน หมายเหตุ
องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

    4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย

 (รอยละ)

20 30 89.66 298.87 ผาน

5. การบริการวิชาการแกสังคม  (11) 20.00
    5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

(รอยละ)

10 25 40.00 160.00 ผาน

    5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (รอยละ)

10 10 20.69 206.90 ผาน

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20.00
    7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน

สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)

2.5 4 4 100.00 ผาน

    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 2.5 3 3 100.00 ผาน

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

2.5 5 5 100.00 ผาน

    7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

(ระดับ)

2.5 4 4 100.00 ผาน



ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

แผน ผล รอยละ ผลประเมิน หมายเหตุ
องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

    7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.5 50 82.76 165.52 ผาน

    7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยประจําทั้งหมด (บาท/คน)

2.5 15,000 22,420.66 149.47 ผาน

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

2.5 100 100 100.00 ผาน

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 2.5 3 3 100.00 ผาน

9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20.00
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) **

6.67 4 4 100.00 ผาน

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา (ระดับ) ***

6.67 3 3 100.00 ผาน

9.3 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 

(ระดับ)*

6.66 4 4 100.00 ผาน

สรุปจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดและตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 36 34 94.44%

ขอมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2553 วันที่รายงานขอมูล : 4  มิถุนายน 2553

แหลงขอมูล O: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หนวยงานที่รับผิดชอบ :  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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รายการเอกสารอางอิง 
 
รหัสเอกสารอางอิง ชื่อเอกสารอางอิง 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบดัชนีช้ีวัดหลัก (Key Performance 
Indicators:KPIs) ปงบประมาณ 2552 ระดับคณะและภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ปการศึกษา 2551/
ปงบประมาณ 2551    
แผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ประจําปงบประมาณ 2552 

2.1.1   
2.1.2   
2.1.3   

 
2.1.4    

 
2.1.5   

 
2.1.6   
2.2.1    
2.2.2   
2.2.3     
2.2.4 

 
2.2.5   
2.5.3 

 
2.5.4 
2.6.1   
2.6.2   
2.14.1 
2.14.2   
 2.14.3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ตารางนักศึกษาเขารวมสัมมนาในรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2549) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส   (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2549) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2552) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 
ผลการประเมินขอสอบ 
แผนการสอน 
การคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดน 
ประกาศภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล  เร่ือง  สนับสนุนคาใชจายรายวิชาการเนนการ
เรียนการสอนดวยกระบวนการ PBL 
หนังสอืขออนุมัติในหลักการการใหรางวัลผูสอนดีเดน 
รายชื่ อ  ตํ าแหน งทางวิชาการ  และวุฒิ การศึ กษาของคณาจารย  ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
แผนรับนักศึกษา 
รายช่ือตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สําเนาใบรับรองจากสภาวิศวกร 
ผลการประเมินขอสอบ 
ผลการประเมินแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน 
ผลการประเมินผูสอนดีเดน 
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รหัสเอกสารอางอิง ชื่อเอกสารอางอิง 
2.16.2 วุฒิบัตรและประกาศเกียรติคุณ 

3 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2003.xls 
4.7.1 \\me-serv\Office\swirad\งานวิจัย\รวมงานวิจัยปการศึกษา 52\งานวิจัยภาควิชาฯ ป 

52.xls 
5.2.1 http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/51_51/Component/Component%2005.xls 
7.1 
7.2 

แผนกิจกรรมนักศึกษา   
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2007.xls 

 




