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คํานํา 
 

                 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหน่วยงานย่อยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เปิดสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  และภาควิชาฯ ได้รับทุนโครงการความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้าง
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยมีความร่วมมือ
กับ UniMAP University ประเทศมาเลเซีย    ในรอบปีท่ีผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดําเนินการในระบบประกัน
คุณภาพมาโดยตลอด และภาควิชาฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาในทุก ๆ  องค์ประกอบ 
 

รายงานนี้ เป็นรายงานประจําปีการประเมินคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินการงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจําปีการศึกษา 
2556  โดยนําเสนอผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)    
  

การดําเนินงานที่ผ่านมาสําเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี        โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร    และนักศึกษา  
ภาควิชาฯ จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ดําเนินงานบรรลุตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ต่อไป  และหากรายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะในการที่จะนําไปปรับปรุงต่อไป ท้ังในส่วนการดําเนินงาน และการจัดทํารายงานฉบับนี้ 
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ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 1-1 

 
ส่วนนํา 

1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดําเนินงานตามระบบคุณภาพมาโดยตลอด  เพื่อเป็นกระบวนการในการดําเนินงาน
นําไปสู่เป้าหมายของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามดัชนีชี้วัดหลัก เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพตามที่กําหนด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (4.43)   
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และ
หลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ท้ังสองหลักสูตรผ่านการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ทุกหลักสูตรมีคณะทํางานดูแลหลักสูตร  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรทั้งหมดผ่านการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
             ภาควิชาฯ มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษาละ 100 คน  และสาขา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษาละ 40 คน    แผนการรับนักศึกษาปริญญาโท 30 คน และปริญญาเอก 5  คน  แต่จํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าภาควิชาฯ ตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ (ปริญญาโท 10 คน ปริญญาเอก 3 คน) อย่างไรก็ตามจะเห็น
ว่าตัวชี้วัดของจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์ของ สกอ. ภาควิชาฯ จึงไดมี้แผนประชาสัมพันธ์นักศึกษาในเชิงรุก 
ในการรับนักศึกษา สน.ตรง  เช่น ประชาสัมพันธ์ Road show ร่วมกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย  การส่งจดหมายข่าวของ
ภาควิชาฯ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา ด้านการจัดระบบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาควิชาฯ จัดทําแผน
กิจกรรมให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นประจําทุกปี   และจัดต้ังคณะทํางานเพือ่ดูแลนักศึกษา
เรียนอ่อนของภาควิชาฯ โดยเฉพาะ โดยจัดส่งผลการเรียน และจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาท่ีมีสถานะรอพินิจ และนักศึกษาท่ีมี 
GPA  สะสมต่ํากว่า 2.10 เป็นประจําทุกปี 
              ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในระดับปริญญา
เอก ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  19 คน   คิดเป็นร้อยละ 65.52 ระดับ
ปรญิญาโท  10   คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 4 คน)  และมีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งวิชาการมีจํานวน 16 คน 
จากอาจารย์ท้ังหมด 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.17   โดยมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4  คน คิดเป็นร้อยละ 13.79  รอง
ศาสตราจารย์  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.38 ตําแหน่งอาจารย์ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 และในปีการศึกษาที่ 1/2556 
ภาควิชาฯ ได้เชิญอาจารย์ชาวต่างเทศ มาสอนนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เพื่อใหน้ักศึกษามีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
             ภาควิชาฯ มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 ข้อ คิดเป็นคะแนน 4 คะแนน มีผลการประเมินในระดับดี  ผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยเฉลี่ยท้ัง 4  ด้านของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี  4.46 ระดับปริญญาโท  4.62  จากคะแนน
เต็ม 5      ภาควิชาฯ  มีการประเมินข้อสอบทุกภาคการศึกษา  ในด้านการเรียนการสอน ภาควิชาฯ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน โดยจัดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ไปฝึกงานนอกสถานที่ ซ่ึง
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ และมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ LMS มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผ่าน  Facebook   และภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกชั้น
ปี เพื่อไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ  ในด้านการพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงได้รับรางวัลหลายรางวัล เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
เช่น  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเย่ียม (The Best Technique Award) 
จากการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2557 และสามารถคว้ารางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ



  

ส่วนที่ 2 : บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  1-2 

แข่งขัน RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2557   ส่วนนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ทีมลูกพระบิดาคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน "TSAE Auto Challenge 2013 - 14 Student Formula" 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักศึกษาของภาควิชาฯ  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนน 5.00    ในปีการศึกษา 2556  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 481,054.15 บาท/คน โดยมีเงินวิจัยท้ังสิ้น 12,026,353.76 บาท   ผลการ
ดําเนินงานสูงกวา่แผนที่ต้ังไว้ เนื่องจากคณาจารยข์องภาควิชาฯ ได้ดําเนินโครงการวิจัยมากขึ้น โครงการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันมากกว่าแหล่งทุนวิจัยจากภายในสถาบัน  ซ่ึงภาควิชาฯ มีเงิน
สนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย    396,560.63   บาท/คน มี
เงินทุนวิจัยสนับสนุนรวม จํานวน 9,914,015.71  บาท  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย   84,493.52   บาท/คน  มีเงินทุนวิจัยสนับสนุนรวม จํานวน 2,112,338.04 บาท   ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กําหนด เนื่องจากอาจารย์ภาควิชาฯ ได้ร่วมโครงการวิจัยจากสถานวิจัย และ
เครือข่ายวิจัยต่าง ๆ   คณะฯ และมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัยหลากหลาย  ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขอทุนวิจัยต่อไป    

และอาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาพวิจัยแห่งชาติ รางวันเกียนติคุณ  จากผลงาน
เรื่อง “ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ํามันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสม ร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค” 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยมีระดับคุณภาพผลงาน 10.75 ของอาจารย์ประจํา คิด
เป็นร้อยละ 37.07  จากจํานวนอาจารย์  29 คน  (นับลาศึกษาต่อ) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 4 บทความ ระดับคุณภาพ 1.75 คิดเป็น
ร้อยละ 43.75  จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 4 คน  และผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ 
คิดเป็นร้อยละ 100  จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 1 คน   
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
            ภาควิชาฯ มีการบริหารและการจัดการ โดยทีมบริหารภาควิชา และที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้ในภาควิชาฯ นอกเหนือจากระบบของคณะฯ เช่น ระบบบัญชี ระบบกิจกรรม
นักศึกษา ระบบการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ตามหลักสูตรปรับปรุง 2553  และใช้ระบบ LMS ใน
รายวิชาฝึกงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนรายงาน และการนําเสนอข้อมูล 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชาฯ     มีการดําเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง    มีการจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพประจําป ี มีการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนานักศึกษา และพัฒนาการสอนของอาจารย์ ในเวทีจิบน้ําชาของภาควิชาฯ     
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ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
1.2  กลยุทธ์/แผนงาน/เป้าหมายด้านบริหาร  

1. สนับสนุนและส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และชํานาญงานของบุคลากร 
2. ยึดหลักธรรมมาภิบาล การบริหารบุคคลและผลงาน 
3. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. เน้นการมีส่วนร่วมช่วยดําเนินการของบุคลากร 

 
1.3  ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดการสอนพร้อมกับการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2510  การเรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารของคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ซ่ึงอยู่ตรงข้าม
โรงเรียนอํานวยศิลป์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ชั่วคราว  และได้ย้ายมาอยู่ท่ีตึกสตางค์ มงคลสุข  (คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปัจจุบัน)  ในปี  พ.ศ.  2514  

พ.ศ. 2510          เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  
พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านการเรียนการสอน   
รับผิดชอบงานสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  งานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

2. ด้านการวิจัย   
ภาควิชาฯ มีความพร้อมของจํานวนและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ท่ีสามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพจากงานวิจัย

ในระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ผลิตผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบั
วิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่น สนับสนุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีนําไปสู่ผลงานนวัตกรรม และมีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือทางการวิจัย ซ่ึงผลงานวิจัยของภาควิชาฯ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาและการนํา
ประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย 

3. ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 
มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ทางภาควชิาฯ มีงานบริการวิชาการ ให้คําปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม  และงานบริการทดสอบต่าง ๆ  
4.    ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 

       ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และทุกปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรมตั้งแต่วางแผนการทํางานจนแล้วเสร็จ เป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ทํางานเป็นทีม  และเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น และทําประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมเหล่านี้เน้นให้นักศึกษามีจิตสํานึกทาง
จริยธรรม และจิตอาสาเป็นหลัก  ท้ังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกห้องเรียนอีกด้วย 

5.   ด้านการบริหารและการจัดการ 
       ภาควิชาฯ มีแหล่งเงินเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการ คือ เงินงบประมาณ และเงินรายได้คณะฯ ซ่ึงหัวหน้า

ภาควิชาฯ ได้รับมอบอํานาจในการบริหารเกี่ยวกับการเงิน  และอื่น ๆ  ทําให้สามารถนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการได้อย่างคล่องตัว  
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
แผนภูมิโครงสร้างภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 
1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

 รศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง             หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 รศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล           รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 รศ.ดร.พฤทธิกร                 สมิตไมตรี  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ 
                                                              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

 ผศ.ดร.ชยุต                      นันทดุสิต  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
                                                                       ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                                       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณาจารย ฝายบริหาร ฝายสนับสนุน 

 (คุณธัญญมุนินทร) 
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 ดร.ฐานันดร์ศักด์ิ  เทพญา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
           นางธัญญ์มุนินทร์                ปวินท์ธนาธร เลขานุการภาควิชา 
 

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
รับผิดชอบงานสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  งานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 
1.7 จํานวนนักศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2556 มีแผนการรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ปี
การศึกษาละ 100 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปีการศึกษาละ 40 คน (ปีการศึกษา 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รวมท้ังหมด 468 คน)  แผนการรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    ปีการศึกษาละ 30 คน 
นักศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษาละ 5 คน  (มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังหมด  32 คน) 

1.8 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีบุคลากรรวม 44  คน  แบ่งตามภาระงาน  ประกอบด้วย 

อาจารย์   29    คน 
สายสนับสนุน                   15                     คน 

• จํานวนอาจารย์  29  คน   แบ่งตามสถานะ 
อยู่ปฏิบัติงาน    25    คน 
ลาศึกษาต่อ    4  คน   

  แบ่งตามตําแหน่งวิชาการ     
  รองศาสตราจารย์              12     คน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์               4    คน 
  อาจารย์               13    คน 

แบ่งตามคุณวุฒิการศึกษา  
ปริญญาเอก             19    คน 
ปริญญาโท             10    คน 

 
1.9    ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้ังอยู่ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารตึกสตางค์ มงคลสุข  โดยใช้ห้องเรียนในภาควิชาฯ 
และส่วนกลางของคณะฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน   
                การบริหารจัดการ ภาควิชาฯ  ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และได้รับจัดสรรจากเงินรายได้คณะฯ ส่วน
แบ่งภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ มีฐานข้อมูลระบบบัญชี เพื่อให้บุคลากรสามารถดูสถานะทางการเงินของภาควิชาฯ จากแหล่งเงิน
ต่าง ๆ ได้ และมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินของภาควิชาฯ 
 

1.10 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีสโลแกนของผู้บริหารภาควิชายุคปัจจุบัน คือ   พัฒนาการเด่น เน้นผลงาน     สืบสาน
ธรรมมาภิบาล 
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1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 ภาควิชาฯ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ผลการประเมิน  4.43  โดยภาควิชาฯ นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาฯ เช่น  การจัดทําความเสี่ยงในหัวข้อต่อไปนี้ 

      1. หากลยุทธ์ในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อกํารับนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผน 
           2. หากลยุทธ์ในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI / Scopus และ TCI   
           3. หาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
              ระดับนานาชาต ิ
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แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก 

สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ  
1.  พัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียน
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- จัดอบรม โดยให้นักศึกษาและอาจารย์ท่ีสนใจเข้าร่วมการ
อบรมในการเขียนบทความ 

2.  สนับสนุนให้อาจารย์ ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น - จัดหาแหล่งทุนวิจัย และให้อาจารย์ท่ีมีความสามารถหา
แหล่งทุนวิจัย ในการดึงอาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

- จัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงในการทําวิจัย 
3.  พัฒนานักศึกษาด้านกระบวนการคิด - ปฐมนิเทศ นศ ปี 2 (ฝึกกระบวนความคิด สร้างทักษะ 

กระบวนการสื่อสาร ถอดบทเรียน  การคิดเป็นเหตุเป็น
ผล) 

-  การเรียนแบบ problem based เสริมสื่อการสอนที่ดี 
-  พัฒนากระบวนการคิดในปฏิบัติการและโครงงาน (เน้นให้ 
   เห็นประโยชน์ของการนําไปใช้) 

4.  พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ - จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับ ม ต่างชาติ 
- หาทุน มีชาวต่างประเทศมาประจํา 
- ด้านวิชาการ (เน้น textbooks, Eng. Problems,  

สอบโครงงานเปน็อังกฤษ)  
เน้นให้ลง Eng. conversation 

 
สิ่งทีค่วรพัฒนา   
1. เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - หากลยุทธ์ในการเพิ่มจํานวนนักศึกษา 

- ชักชวนเชิงรุกและสนับสนุนทุน ตรี-โท 5 ปี (เช่น นศ ทีม 
formula) 

 
2. ลด Retention time ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  - ให้นักศึกษามีอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนเริ่มเรียน   

ทิศทางการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ  
1. พัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียน

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
-  จัดอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ โดยได้เชิญ 
   อาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มาอบรมให้กับ 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
-  จัด workshop ให้นักศึกษาเขียนบทความ 
-  สร้างเครือข่ายความร่วมกับต่างประเทศ (เช่น บรรยาย 

วิจัยร่วม เป็นต้น)  
ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง 

1. - -  



แบบฟอรมท่ี 5 รายงานขอมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) (SAR-5) 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 2556

ขอมูล ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2557

ลํา
ดับ

ที่

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
7. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4
9. - -ระดับปริญญาตรี 2

11. - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1

12. - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข

13. - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน

16. - -ระดับปริญญาเอก 1

17. จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 2
19. - -ระดับปริญญาตรี 2

21. - -ระดับปริญญาโท

23. - -ระดับปริญญาเอก

24. จํานวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 2
26. - -ระดับปริญญาตรี 2

28. - -ระดับปริญญาโท

30. - -ระดับปริญญาเอก

46. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 4
48. - -ระดับปริญญาตรี 2

50. - -ระดับปริญญาโท 1

52. - -ระดับปริญญาเอก 1

53. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ 

ครบถวน
2

55. - -ระดับปริญญาตรี 2

57. - -ระดับปริญญาโท

59. - -ระดับปริญญาเอก

60. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผาน

เกณฑประเมินอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนด)
2

62. - -ระดับปริญญาตรี 2

64. - -ระดับปริญญาโท

66. - -ระดับปริญญาเอก

67. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

69. - -ระดับปริญญาตรี

71. - -ระดับปริญญาโท

73. - -ระดับปริญญาเอก
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ลํา
ดับ

ที่

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
74. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
2

76. - -ระดับปริญญาตรี 2

78. - -ระดับปริญญาโท

80. - -ระดับปริญญาเอก 

81. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 501

83. - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 468

85. - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 24

86. - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 24

87. - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) -

89. - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 8

90. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 93

97. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 4

98. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 1

108. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 29

109. - -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 24

110. - -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 5

111. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 13

112. - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี

113. - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 7

114. - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6

115. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 7

116. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี

117. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 1

118. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6

119. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 9

120. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี

121. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 3

122. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 6

123. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0

124. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี

125. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท

126. - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก

127. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 391.68

129. - -ระดับปริญญาตรี 375.17

131. - -ระดับปริญญาโท 13.49
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ลํา
ดับ

ที่

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
133. - -ระดับปริญญาเอก 3.02

134. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา

135. จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน ไมมีขอมูล

140. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 

ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

4.51

142. - -ระดับปริญญาตรี 4.51

144. - -ระดับปริญญาโท 4.96

146. - -ระดับปริญญาเอก

147. จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ (สารนิพนธ) ที่ตีพิมพ (ปริญญาโท) 8

148. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

149. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 1

150. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 หรือ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

5

151. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2

163. จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธที่ตีพิมพ (ปริญญาเอก) 1

164. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI

165. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

166. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน

ควอไทลที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีก

167. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน

ควอไทลที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีก

1

180. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 31.03

181. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการ

เพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

3.45

182. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา 29

183. - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

184. - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 10

185. - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 19

189. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

190. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

191. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 2,112,338.04

192. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,112,338.04

195. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 9,914,015.71
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ลํา
ดับ

ที่

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
196. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9,914,015.71

199. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 25

200. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 25

208. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI

5

209. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5

212. - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

213. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

216. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน

ควอไทลที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีก

1

217. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1

220. --จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน

ควอไทลที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีก

9

221. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9

264. จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

266. จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ -

267. - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ

268. - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

269. - -ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ

270. - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ

272. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 4

273. - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

1.  เกณฑ์ท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

มายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่าง
ชุดก็ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มีกลไกการปรับปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปี ท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาท้ังระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย 

ME 2.1-1 (1) 
ME 2.1-1 (2) 
 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

มี กล ไก โดยผ่ านคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษาท้ังระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
และมีการรับรองปริญญาในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท้ัง 
2 สาขา 

ME2.1-1(3) 
ME2.1-1(4) 
ME2.1-1(5) 
ME2.1-1(6) 
ME2.1-1(7)  

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดํา 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กร วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมาย
เหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 )  

ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร และ
ขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรรม 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ME2.1-1(4) 
ME2.1-1(5) 
ME2.1-1(6) 
ME2.1-1(7) 
 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร  

มีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
หลักสูตร และกรรกการมีการประชุม
ร่วมกัน    
 

ME 2.1-2 
ME 2.1-3 (1) 
ME 2.1-3 (2) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ

ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ ประเมินในข้อ 4กรณี
หลักสูตรที่ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

- มีคณะทํางานดูแลหลักสูตร 
- มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง 2553 
ก่อนร่างหลักสูตรได้ส่งแบบสอบถาม
ไปให้ผู้ประกอบการ วิศวกร  และ
ศิษย์เก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี   ภาค วิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล    
- ทุกหลักสูตรดําเนินงานตามกรอบ
มาตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ท้ังนี้ผล
การดําเนินงานตัวบ่งชี้ยังไม่ปรากฏชัด 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม ่
ซ่ึงเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 

ME 2.1-2 
ME 2.1-3 (1) 
ME 2.1-3 (2) 

 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ มี
หลั ก สู ต รที่ เ น้ น ก า ร วิ จั ย  ร ะดั บ
ปริญญาโท  1 หลักสูตร และปริญญา
เอก 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อย 50   ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 50% 
เนื่องจากมี 2 

หลักสูตร โท,เอก 

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2556  ภาควิชาฯ มี
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 6.6  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ป.ตรี 468 ระดับ
บัณฑิตศึกษา 32 

รวม 500  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 5 4.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 5 4.00  
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รายการหลักฐาน 

 
ME 2.1-1 (1)  หนังสือที่ มอ 204/185 ลว.9ก.ย.2553 แจ้งมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2553 การ ปรับปรุง

แผนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ME 2.1-1 (2) หนังสือที่ มอ 202.1/189 ลว. 30 ก.ย.2553 แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 

9/2553 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ME 2.1-1 (3) ศธ 0812/0125  ลว.16 มค.2555  การรับทราบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 
ME 2.1-1 (4) ศธ 0812/0125  ลว.16 มค.2555  การรับทราบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 
ME 2.1-1 (5) มอ 001/1427  ลว. 16 ธค.2553  การอนุมัติการเปิด ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของ

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ME 2.1-1 (6) สส.4538/2554  ลว.28 พย.2554  การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   
ME 2.1-1 (7) สส.4539/2554  ลว.28 พย.2554  การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์   
 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีท่ีมี อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการคํานวณ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 29 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  19 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
550050 62.07 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
50 65.52 5.00  
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ผลการดําเนินงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ โดยหาทุนให้อาจารย์ท่ีไม่ได้จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ไปพัฒนาความรู้เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ในปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อทั้งหมด
ของภาควิชา 4 คน  ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ 4 คน   

ในปีการศึกษา 2556  ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล  มีคณาจารย์ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 19  
คน จากคณาจารย์ท้ังหมด  29 คน   คิดเป็นร้อยละ 65.52  ซ่ึงสามารถดําเนนิการได้ตามแผนและเป้าหมายท่ีกําหนด  
ได้คะแนนการประเมิน 5.00 
 
รายการหลักฐาน 
ME 2.2  IQA_2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

IQA_2.2b  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีอยู่ปฏิบัติงานและลาศึกษาต่อ จําแนกตามคุณวฒุิ 
  EQA_14.(2)  ข้อมูลอาจารย์ประจําทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3/2-7 

องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน  

ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

  

หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 29 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 13 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 12 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 31.03 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
25 31.03 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
25 41.38 5  
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ผลการดําเนินงาน 
                                                                                                                                                                      
             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการได้นั้น 
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้จากการวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์ คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้ภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนการวิจัย
โดยผ่านทีมวิจัย สถานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์รวมกลุ่มทํางานวิจัยในด้านที่ชํานาญ และสนับสนุนทุนการทําวิจัยจากเงิน
รายได้คณะฯ และมหาวิทยาลัย และสนับสนุนทุนสําหรับให้อาจารย์เดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  และทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ 
จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อีกท้ัง
คณะฯ มีทุนสําหรับอาจารย์เพื่อลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อเขียนตํารา  และพัฒนาสื่อการสอน   ทําให้อาจารย์
นําผลงานนั้นไปเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ 
 นอกเหนือจากทนุสนับสนุนการวิจัย และเสนอผลงานแล้ว ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์เพิ่มเติมจาก
คณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เขียนผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2556  มีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 12 คน จากจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.38  ได้คะแนนการประเมินตนเอง 5.00  ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายท่ี
กําหนด  ซ่ึงเพิ่มจากปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 คน      
 
รายการหลักฐาน 
ME 2.3-1  IQA_2.3  อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   รายละเอียดตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และระดับคุณภาพอาจารย์ประจํา อยู่ในตาราง   
   ในไฟล์ข้อมูลผลการดําเนินงาน   
ME 2.3-2  EQA_14(2)  ข้อมูลอาจารย์ประจําทุกระดับ 
 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 

หมายเหตุ 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
บุคลากรจะเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
คณะฯ  

 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด  

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอก 

ME 2.4  

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นสวัสดิการของคณะฯ เพื่อสร้าง
ขวัญกําลังใจให้บุคลากร 

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีของคณะ 

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง  

ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ  

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรใหม่
เข้าร่วมอบรมกับทางคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ  

 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนบัสนุน  

ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 7 - - 

 

รายการหลักฐาน 

ME 2.4  ตาราง 2.4(2) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ    สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนพินธ์ และ วิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญทุกหลักสูตร 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
หน้าท่ีกํากับดูแล การเรียนการสอน ใน
ระดับปริญญาตรี ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ทํางานร่วมกับคนอื่น  เช่น การฝึกงานตาม
สถานประกอบการ  การทํ า โครง งาน
นักศึกษา     และฝึกใ ห้นักศึกษาเขียน
รายงานและการนํ า เสนอ   ส่วนระดับ
บัณฑิตศึกษาเน้นการทําวิจัยวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบ  มี
คุณภาพ  และเหมาะสมกับระยะเวลา
การศึกษา    
ในเรื่องการเปิดและปิดหลักสูตร ภาควิชาฯ 
ได้ดําเนินการตามกลไกที่กําหนดโดยคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย     

ME 2.1-3 (1) 
ME 2.1-3 (2) 
 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ได้ดําเนินการตามรูปแบบ TQF โดยจัดทํา
แผนการสอนทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
การศึกษา   

มคอ.3 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

- ในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของ
ภาควิชา มีรายวิชาฝึกงาน ซ่ึงนักศึกษาจะได้
ศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ   และมีระบบการเรียนรู้
รายวิชาฝึกงานผ่านระบบ LMS  และ Wiki 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์ ผ่าน Facebook  
- มี ก า ร จั ด เ ว ที แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์ฝึ กงานของนักศึกษาให้
นักศึกษาชั้นปี ท่ี 1-3 เข้าร่วมฟังเพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกสถานที่ฝึกงาน 
- รายวิชาปฏิบัติการ ให้นักศึกษาฝึกการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน  สามารถประเมินผล 
วิเคราะห์ข้อมูลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
โดยนักศึกษาสามารถอ่านคู่มือปฏิบัติการ
ผ่านระบบ LMS 
- มีรายวิชาโครงงานนักศึกษาทุกหลักสูตร 
ซ่ึงนักศึกษาจะได้ประมวลผลความรู้ท่ีเรียน
มาเพื่อนําไปใช้ในการทําโครงงาน 
- มีโครงการฝึกอบรมภายในให้กับนักศึกษา 
(In-House Practical Training) เพื่อเสริม
ความรู้ให้กับนักศึกษานอกเหนือจากราย 
วิชาเรียนในหลักสูตร 
 - จัดกิ จกรรมเสริมหลักสูตร  เช่น  นํ า
นักศึกษาไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทุกชั้นปี 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
การให้นักศึกษาสร้างชิ้นงานในรายวิชาการ
ออกแบบเครื่องกล 2 

Course: 215-305/216-
305/217-303/217-304 
Training 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
http://www.me.psu.ac.th 
Course: ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล / ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
 
โครงงานสําหรับนักศึกษาปีท่ี 4 
เครื่องกล และ เมคาทรอนิกส์ 
 
ME 2.6-3 (1) โครงการ IHPT 
 
 
 
ME 2.6-3 (2) 
 
 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

ภาควิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส์  หลักสูตรปรับปรุง 2553 
ตามรูปแบบกรอบมาตรฐาน TQF 
- ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้
จั ด ทําแบบสอบถามความคิด เ ห็นของ
ผู้ประกอบการ วิศวกร และศิษย์เก่า ท่ีมีต่อ
หลั ก สู ต ร ร ะดั บป ริญญาตรี  ภาค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่ อนํ า

ME 2.1-3 (1) 
ME 2.1-3 (2) 
ME 2.6-4 (1) 
 
 
 



 

 3/2-13 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร 
- ทุกหลักสูตรได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
- มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบันเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- จัด workshop ให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ ต่อเนื่องจากปี 2555 
-  ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯ ได้จัด
หลักสูตรโดยเน้นวิจัย  แผน  (ก )  ท้ั ง  2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
- สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยนักศึกษาสามารถขอทุน
สนับสนุนได้จากทางคณะฯ ตามประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป
นําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ ไว้
อย่างชัดเจน 
- สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทํางาน
วิจัยในรายวิชาฝึกงานเพื่อนําไปพัฒนาในปี
ต่อๆ ไป 
 

ME 2.6-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

-มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงการสอน 
โดยการประเมินผ่านเว็บไซด์ของคณะฯ 
ระดับปริญญาตรี ผลการประเมิน 4.46 
ระดับปริญญาโท ผลการประเมิน 4.62 

ME  2.6-6 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน         กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

75 6 4  
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 6 4  

 
 
รายการหลักฐาน 
ME 2.1-3 (1) คําสั่ง 0213/2554 ลว. 31 มค.2554  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิตเพิ่มเติม 
ME 2.1-3 (2) คําสั่ง 1425/2554 ลว. 21 กค.2554  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิตใหม่หม่ 
ME 2.6-3 (1) โครงการ IHPT 
ME 2.6-3 (2) โครงการทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
ME 2.6-4 (1) แบบสอบถามจากศิษย์เก่าในการปรับปรุงหลักสูตร 
ME 2.6-5  โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 
ME 2.6-6  IQA_2.6 (6)  ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ 
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)  
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภา วิชาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะ เช่น 
การรณรงค์เรื่องการแต่งกายและการ
ทุจริตในการสอบ 

ระเบียบคณะฯ 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้อง การส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  

นักศึกษาให้ความร่วมมือทางคณะฯ 
โดยยึดถือระเบียบว่าด้วยการแต่ง
กาย 

 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด ในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ  

รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สนับสนุนให้นักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม 
 

ME 2.8 (1) 
โครงการกิจกรรม 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว บ่งชี้และเปา้หมายที่
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้ 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ME 2.8 (2) 
แบบสอบถามใน
การจัดทํากิจกรรม 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- 4 - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- 4 - - 

 

รายการหลักฐาน 

ME 2.8 (1) โครงการกิจกรรม 

ME 2.8 (2) แบบสอบถามในการจัดทํากิจกรรม 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้  
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

(proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอื่น 
 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ หมายถงึนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
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หมายเหตุ 

- ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นับตามปีปฏิทิน 
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด นับตามปีการศึกษา (โดยนับจํานวนเมื่อ
นักศึกษาสอบ Thesis/IS แล้ว และคณะตรวจสอบคุณสมบติัการจบครบถ้วนเพื่อส่งบัณฑิต
วิทยาลัย) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด
100

 
 
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพผลงานรวม ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละระดับคุณภาพ คะแนนเทียบเกณฑ์ 
1.75 4 43.75 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
50 47.92 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
50 43.75 5  

 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดจากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 4 คน  โดยมีระดับคุณภาพผลงาน 1.75  คิดเป็นร้อยละระดับคุณภาพ 43.75    ทําให้ได้
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00   ซ่ึงบทความตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทจะน้อยกว่าในปีการศึกษา 2555 
เนื่องจาก นักศึกษาได้ไปเสนอผลงานทางวิชาการ หลังเดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึงในปีนี้จึงไม่สามารถนับผลงานได้ 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ภาควิชาฯ ได้รับทุนโครงการความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยมีความร่วมมือกับ 
UniMAP University ประเทศมาเลเซีย คาดว่าในปีการศึกษา 2556 จะมีบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
รายการหลักฐาน 
ME 3-1  EQA_03  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับตีพิมพ์ 
ME 3-2  EQA_03 (2b)  รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (จํานวนตาม 
  กลุ่มระดับคุณภาพ) 
ME 3-3  EQA_03(2)  รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ME 3-4  โครงการความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ   
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 ผลงานตีพิมพ์ของภาควิชาฯ จะไม่ตรงกับของคณะฯ เนื่องจาก มีคําสั่งจบการศึกษามาหลังจากคณะฯ ปิด
ระบบแล้ว 1 คน 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
            กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  

    จํานวนอาจารย์ตามตําแหน่งทางวิชาการ/วุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 7 6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 6 
รองศาสตราจารย์ 0 3 6 
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 

วิธีการคํานวณ 

 

     
ผลการคํานวณ 

ระดับคุณภาพอาจารย์ จํานวนอาจารย์ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทียบเกณฑ์ 
155 29 5.34 4.45 

 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4.5 5.03 4.20  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.5 5.34 4.45  

 
ผลการดําเนินงาน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยอาจารย์ท่ีสามารถ
มีตําแหน่งทางวิชาการได้นั้น จะต้องมีผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานที่ได้จากการวิจัย และบทความตีพิมพ์ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ และสนับสนุนให้อาจารย์ย่ืนข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนเงินทุนสําหรับการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล  หรือประชุมวิชาการอื่น ๆ ตามที่
คณาจารย์เห็นสมควร  และมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนอุดหนุนการแต่งตํารา  เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการได้เช่นกัน    
อีกท้ังภาควิชาฯ ได้พัฒนาอาจารย์ท่ีจบระดับปริญญาโท  หาทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 
มีอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 คน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ จาํนวน  16 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์   4 คน  
รองศาสตราจารย์ 12 คน)  ได้คะแนน 4.45  ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 
รายการหลักฐาน 
ME 14_1  EQA_14 การพัฒนาอาจารย์ 
ME 14_2  EQA_14(2)  ข้อมูลอาจารย์ประจําท้ังหมด  
ME 2.3_2 EQA_14(2)  ข้อมูลอาจารย์ประจําท้ังหมด   
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ภาควิชาฯ มีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
เหมือนกับคณะฯ  และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง ซ่ึงประกอบด้วยผู้ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรที่ได้รับ
จัดสรรอย่างพอเพียง  โดยมีแนวทางในการพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
 ด้านวิชาการ 
 1    ภาควิชาฯ ได้จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือช่างให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
ไปฝึกงาน และก่อนเรียนวิชาโครงงานนักศึกษา 

          2.  สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุในการทํางานโครงงาน ให้เพียงพอต่อการทําชิ้นงาน เนื่องจาก โครงงาน 
ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีต้นทุนในการสร้างสูง  โดยเพิ่มวงเงินจากเงินรายได้พัฒนาภาควิชาฯ 
                3.  ในหลักสูตรปรับปรุง 2553 ภาควิชาฯ ได้มีระเบียบเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษา เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ 

          ด้านกิจกรรม 
          1.  นักศึกษามีความพร้อมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และสามารถทํางานเป็นทีมได้  
          2.  อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถในการนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

และเล็งเห็นความสําคัญของการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 
                3.   ส่งเสริมให้นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทุกชั้นปี  

          4.   ภาควิชาฯ มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่าง 
ต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงศักยภาพ และความสามารถ รวมถึงได้พัฒนา ตนเอง สร้างชื่อเสียงให้แก่
สถาบันและเป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น  ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล
จากการแขง่ขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  
      ด้านพัฒนาบุคลากร 
                ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมให้มีบุคลากรทางวิชาการมีความเข้มแข็งมากขึ้นและพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย และลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อเขียน
ตํารา  เพื่อนําผลงานไปขอตําแหน่งทางวิชาการ  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน เช่น ครู/ช่าง ได้เสนอทุนวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างสื่อการสอน   
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1.  การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นจุดท่ีผู้ใช้บัณฑิตได้ชี้ให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ภาควิชาฯ 
ควรเตรียมกลไกในการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา  

2.  ขาดเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย 
3.  กระจายภาระงานการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานให้กับอาจารย์ทุกท่าน 
4.  สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูล 

Scopus และ ISI 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
             1.   ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ Textbook ในหลายรายวิชาของหลักสูตร โดยภาควิชาฯ จัดหา Textbook 
มาจําหน่ายให้กับนักศึกษาในราคาต้นทุน 

       2.   ภาควิชาฯ มีห้องสมุดให้นักศึกษายืมหนังสือต่าง ๆ และมีระบบ LMS ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ 

       3.   จัดโครงการ IHPT ในระหว่างปิดภาคเรียน  และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปฝึกงาน 
       4.   ภาควิชาฯ สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการจัดประชุม 
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วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล เป็นประจําทุกปี โดยสลับหมุนเวียนไปแต่ละมหาวิทยาลัย    และการจัดประชุม
วิชาการอื่น ๆ  ซ่ึงคณะฯและภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนให้เข้าร่วมเสนอบทความ 
              5.   สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยสนับสนุนให้ทําวิจัย พัฒนาปรับปรุง 
เครื่องมือปฏิบัติการ โดยผ่านทุนวิจัยนวัตกรรม 

  6.   การเพิ่มทักษะการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษา เช่น ฝึกการเขียนรายงานการฝึกงานตามรูปแบบท่ี 
ภาควิชากําหนด และ ฝึกทักษะการนําเสนอหน้าผลงาน เช่น มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานของ
นักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 เข้าร่วมฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสถานที่ฝึกงาน 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
75,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่าย
จริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนัก วิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นัก วิจัยเปน็ผู้ดําเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,112,338.04 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 9,914,015.71 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 25 

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 0 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

300,000 632,035.00 5  

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

300,000 481,054.00 5  
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ผลการดําเนินงาน 
การบริหารงานวิจัยของภาควิชาฯ คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ดําเนินการวิจัยท้ังภายในและภายนอก โดย

ภาควิชาฯ จะกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย แต่ให้อิสระในการกําหนดความสนใจ ซ่ึงอาจารย์ได้รวมตัวกันเป็นทีมวิจัย 
และสถานวิจัย ตามการสนับสนุนของคณะ และมีโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก หลายโครงการ  

ในปีการศึกษา 2556  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัย  481,054.15  บาท/คน (อาจารย์ท้ังหมด 29 คน ลาศึกษาต่อ 4 
คน คงเหลืออาจารย์ประจํา 25 คน) จากเงินวิจัยท้ังสิ้น  12,026,353.76 บาท ซ่ึงผลการดําเนินงานสูงกว่าแผนท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันมากกว่าแหล่งทุนวิจัย
จากภายในสถาบัน  ซ่ึงภาควิชาฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 9,914,015.71 บาท  
ส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 2,112,338.04 บาท  ตํ่ากว่าปีการศึกษา 2555  
เนื่องจากมีบางโครงการปรับลดงบประมาณ และบางโครงการสิ้นสุดสัญญา  ภาควิชาฯ ได้ใช้งบประมาณของโครงการที่
ภาควิชาฯ ได้รวบรวมเอง 

ภาควิชาฯ  สามารถดําเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กําหนด เนื่องจากอาจารยภ์าควิชาฯ ได้
ร่วมโครงการวิจัยจากสถานวิจัย และทีมวิจัยต่าง ๆ   คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีทุนวิจัยหลากหลาย  ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการขอทุนวิจัยต่อไป   และโครงการวิจัยบางโครงการได้นํามาอบรมให้กับผู้สนใจทั่วไป (ME. 4.3-03)  และบาง
โครงการสามารถนําไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป  (ME. 4.3-04) 
 
รายการหลักฐาน 
ME. 4.3-01 IQA_4.3 ตารางสรุปจํานวนเงินทุนวิจัย และจํานวนโครงการวิจัย 
ME. 4.3-02 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (ข้อมูลภาควิชา) 
ME. 4.3-03 การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและน้ํามันปาล์มดิบสู่ชุมชน   
ME. 4.3-04 ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้  
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐาน 
ข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้  
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ หมายถงึนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
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จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10  

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นับตามปีปฏิทิน 
- จํานวนอาจารย์ประจําแนะนักวิจัยท้ังหมด ท้ังที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อให้นับตามปี

การศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
100

 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 25 

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

7 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศของ  
สมศ. 
 

- 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

- 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

9 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 4 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

30 62.93 5  

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

30 37.07 5  

 
ผลการดําเนินงาน 
               ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ร่วมทีมวิจัยต่างๆ ตามนโยบายของคณะฯ 
เพื่อให้มีการดําเนินการวิจัยท่ีสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศได้ โดยภาควิชาฯ มีส่วนร่วมสนับสนุนให้บุคลากรไปนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
สนับสนุนให้บุคลากรนําเสนอผลงานในต่างประเทศ   เกณฑ์ของคณะฯ ไม่เกิน 40,000 บาท/คน/ปี และสนับสนุนจาก
เงินรายได้คณะฯ (ส่วนแบ่งภาควิชาฯ)  เพิ่มเติม อีกท้ังสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
 สนับสนุนเงนิรางวัลบทความตีพิมพ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางมหาวิทยาลัย และคณะฯ 
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               ในปีการศึกษา 2556 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 37.07  ต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา  สามารถดําเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานและตามแผนที่กําหนด  
 
รายการหลักฐาน 
ME. 5.1 EQA_05 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

EQA_05d งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (จํานวนตามกลุ่ม
ระดับคุณภาพ) 

ME.5.2  ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิขาการ 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 จากการดําเนินโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานวจิัยไปสู่การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ME. 4.3-02)  และบางโครงการได้จัดอบรมให้แก่บุคคลท่ัวไป เช่น การถ่ายทอด
เทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและน้ํามันปาล์มดิบสู่ชุมชน  (ME. 4.3-03) 
       1  ด้านงบประมาณงานวิจัย 

  -  มีแหล่งทุนวิจัยสนับสนุนจากภายนอกหลายแหล่ง 
      -  มีแหล่งทุนวิจัยสนับสนุนจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

      2  ด้านจํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัย 
            - มีทีมวิจัยและสถานวิจัยในภาควิชา  
       - บุคลากรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมในภาคใต้ 

 3.  ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
                     -  ภาควิชาฯ เพิ่มรางวัลให้กับนักวิจัยท่ีสามารถออกผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อเป็นสิ่งจูงใจใน 
                           การเขียนบทความ 
                     - หลักสูตรปริญญาเอกกําหนดให้นักศึกษามีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
  

       4.    ด้านจํานวนทรัพย์สินทางปัญญา 
       - มีผลงานที่อยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหลายโครงการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. กระตุ้นอาจารย์ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ขอทุนโครงการวิจัย และเขียนบทความตีพิมพ์  เพื่อนําผลงานไป
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2.   สร้างบรรยากาศและสนับสนนุการวิจัยในภาควิชาฯ เช่น จัดเสวนาและสนับสนุนจัดเตรียมพื้นที่ในการวิจัย 
3.   กระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเพิ่มขึ้น 
4.   ประชาสัมพันธ์ ในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 1.   ภาควิชาฯ ได้จัดทําแผนกิจกรรมให้นักศึกษานําเสนอรายงานความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ทุกสัปดาห์ 

2. จัดให้มีผู้ตรวจสอบและคอยให้คําปรึกษาในการเขียนผลงานตีพิมพ์ประจําภาควิชาฯ 
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปี การประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย ์
บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัย
เสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น  
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรภายในสถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของ
สถาบันในการระงับ เหตุการณ์ดังกล่าว  
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย 
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ 
ข่าว online เป็นต้น  
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่ 
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบตอ่นักศึกษาปัจจุบนัที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะไดค้ะแนน
การ ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น การไม่เข้าข่าย
ท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่  
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องรา้ยแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการ
ตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ 
กําหนดไว้ล่วงหน้า 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงร่วมกับคณะฯ  

ME 7.4 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 
ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

หัวหน้าภาควิชาฯ ประชุมทีม
บริหารภาควิชาฯ วิเคราะห์
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
เพื่อนํามาจัดทํารายงานควบคุม
ภายใน 

ME 7.4 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก การวิเคราะห์ในข้อ 2  

ภาควิชาฯ ได้ประเมินโอกาส 
และผลกระทบความเสี่ยง โดย
จัดทํารายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ME 7.4 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน  

ภาควิชาฯ นําปจัจัยความเสี่ยง 
มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีต่อไป 

ME 7.4 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ภาควิชาฯ ได้รายงานผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีเป็นหัว
ข้อความเสี่ยงต่อเสนอคณะฯ 

ME 7.4 

 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี 
ถัดไป  

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 5 4 - 

 
ผลการประเมินตนองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 5 4  

รายการหลักฐาน 
 ME 7.4  รายงานการควบคุมภายใน
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการกิจกรรมตามแผนกิจกรรมปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  
 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของ
สถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

ภาควิชาฯใช้ ดัชนีคุณภาพ
และ เ กณฑ์ ก า รป ร ะ เ มิ น
คุณภาพระดับภาควิชาฯ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ภาควิชามีส่วนในการกําหนด
เป้าหมายระดับภาควิชา โดย
มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  คื อ 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพระดับภาควิชา ซ่ึงมี
หน้าท่ีในการดําเนินการให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ภาควิชาฯ ติดตามผลการ
ดําเนินการ รวมท้ังหาแนว
ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ
อุ ป ส ร รค ในก า รป ร ะกั น
คุณภาพ รวมทั้งประสาน 
งานการดําเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ  

รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

ดําเนินการตามนโยบายของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  ในระดับภาควิชามีการ
กําหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยมีการ
รายงานผลตามตัวบ่งชี้ต่างๆ  
       พัฒนานักศึกษา และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

แผนกิจกรรม
นักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กิจกรรม และดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ต่อส่วนรวม 
 

 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ใน 
CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน  

ดําเนินการตามนโยบายของ
คณะฯ เช่น 
- มีการจัดทํารายงาน

ประเมินคุณภาพ
ประจําปี 

- มีการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

- ใช้ฐานข้อมูลระดับ
คณะฯ ในการจัดทํา
รายงานประเมิน
คุณภาพ 

 

รายงานประจําป ี
ฐานข้อมูล online 
ของคณะฯ 
ME 2.6-6  

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

ภาควิชาฯ ได้ให้ความรู้และ
อบรม ให้นักศึกษาเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ  ซ่ึง
ในหลักสูตรไม่ได้กําหนดให้
นักศึกษาปริญญาโท ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ แต่
ภาควิชาฯ ได้จัด Workshop 
การเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่ม
จํานวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ 

ME 2.6-5 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  

ใช้ฐานข้อมูลคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

http://phoenix.eng.
psu.ac.th/qa/53_53
/ 
Component/IQA_E
QA_SupportData.xl

s 
 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  ให้ข้อคิดเห็นและประเมิน

ความพึงพอใจ   
โดยใช้การประเมินของ
มหาวิทยาลัย 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน  

  

 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนา ขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

 
ผลการประเมินตนองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

 
หมายเหตุ /ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ 
 

กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัว
ท่ีกําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.5 4.46 4.43  

 
ผลการประเมินตนองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.5 4.43 4.43  

 
ผลการดําเนินงาน 

ภาควิชาฯ ใช้ดัชนีคุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับภาควิชาฯ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
ภาควิชาฯ มีส่วนในการกําหนดเป้าหมายระดับภาควิชา โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชา ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดําเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพภายในภาควิชาฯ ติดตามผลการดําเนินการ รวมท้ังหา
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกันคุณภาพ ท้ังนี้คณะฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้รว่มกัน เช่น ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
ฐานข้อมูลด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร  และฐานข้อมูลท่ีภาควิชาฯ ได้พัฒนาเอง เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลกับทางคณะฯ    โดยภาควิชาฯ จะบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพ ซ่ึงทําให้สะดวกในการรวบรวมข้อมูลย่ิงขึ้น      

ในปีการศึกษา 2556  ภาควิชาฯ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 
ได้ผลการประเมิน  4.43  ซ่ึงบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

รายการหลักฐาน 

ME 15  EQA_15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
  EQA_15  (2) ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้ของภาควิชา 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
              คณะฯ และภาควิชาฯ มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการนําเทคโนโลยีรองรับการประกันคุณภาพ ระบบการ 
ประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดจากสังคมภายนอกให้จําเป็นต้องมี ทําให้มีแรงผลักดันจากระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ  และภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดีอยู่จํานวนหนึ่ง  จึงทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไป
ด้วยดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
              ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในภาควิชา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
              - 
 
 
 
 
 



องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้ง ขอมูล ผลการ คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ คะแนน คิดคะแนน ผลการประเมิน
หาร ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.58 ดีมาก
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ขอ) 4.00 ดี

กรณีที่ 1 ไมเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีที่ 2 เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 1 1 1 5 4 4.00 ดี

สกอ. 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (รอยละ) 5.00 ดีมาก
กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก อาจารยป.เอก 19 65.52 5.00 5.00 ดีมาก

อาจารยทั้งหมด 29
กรณีที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก รอยละปกอนหนา 62.07 3.45 1.44 1.44 ตองปรับปรุง

รอยละปปจจุบัน 65.52
สกอ. 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (รอยละ) 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รศ.+ศ. 12 41.38 5.00 5.00 ดีมาก
อาจารยทั้งหมด 29

กรณีที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละปกอนหนา 31.03 10.34 5.00 5.00 ดีมาก
รอยละปปจจุบัน 41.38

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 6 4 4.00 ดี
สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 1 1 1 1 4

ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

1.75 43.75 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 -
กรณีที่ 2 1.00
กรณีที่ 3 0.75
กรณีที่ 4 -
ผูสําเร็จ

การศึกษาป.โท
4

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย (ขอ) ถวงน้ําหนักของ
อาจารย

155.00 5.34 4.45 4.45 ดี

อาจารย-ตรี -
อาจารย-โท 12.00
อาจารย-เอก 35.00
ผศ.-ตรี -
ผศ.-โท 3.00
ผศ.-เอก 18.00
รศ.-ตรี -
รศ.-โท 15.00
รศ.-เอก 72.00
ศ.-ตรี -
ศ.-โท -
ศ.-เอก -
อาจารย

ปฏิบัติงานจริง
29.00

สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
             ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ)

แบบฟอรม 8 แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ (SAR - 8)  ปการศึกษา  2556
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

--------------------------------------------
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องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้ง ขอมูล ผลการ คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ คะแนน คิดคะแนน ผลการประเมิน
หาร ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 ดีมาก
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 5.00 ดีมาก

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาท) เงินสนับสนุน 12,026,354 481,054 5.00 5.00 ดีมาก
อาจารย+นักวิจัย 25

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ) 5.00 ดีมาก

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ

10.75 37.07 5.00 5.00 ดีมาก

กรณีที่ 1 1.75
กรณีที่ 2 -
กรณีที่ 3 -
กรณีที่ 4 9.00
อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

29.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.00 ดี
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ขอ) 1 1 1 1 1 5 4 4.00 ดี
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.21 ดี
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ขอ) 1 1 1 1 1 1 1 7 4 4.00 ดี
สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (คะแนน) 4.43 4.43 4.43 ดี

คาเฉลี่ย 9 องคประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน (ไมรวมตัวบงชี้อัตลักษณ เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม) 4.53 ดีมาก
คาเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ 1-11 ของ สมศ. 5.00 ดีมาก
คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ สมศ. 4.72 ดีมาก

--------------------------------------------
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แผน

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (13)
ขอ แผน 5 5 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5 5

รอยละ แผน 50 50 50 50 50 50 50

ผล 58.18 56.25 62.07 65.52

รอยละ แผน 25 25 25 25 25 25 25

ผล 32.73 28.13 31.03 41.38

ขอ แผน

ผล 7 7

ขอ แผน 5 5 6 6 6 6 6

ผล 6 7 6 6

ขอ แผน

ผล 4 4

รอยละ แผน 12.5 12.5 50 50 50 50 50

ผล 13.33 104.17 47.92 43.75

แผน 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

ผล 4.84 4.75 5.03 5.34

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (6)
บาท/คน แผน 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ผล 660,121.85 665,514 632,035 481,054

รอยละ แผน 20 20 30 30 40 40 50

ผล 29.09 54.69 62.93 37.07

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (5)
ขอ แผน 3 4 5 6 6

ผล 5 5

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2)
ขอ แผน 7 7 7 7 7 7 7

ผล 6 7 7 7

คะแนนเต็ม ๕ แผน 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4

ผล 4.31 4.56 4.57 4.43

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

๑๔. การพัฒนาคณาจารย คาดัชนี

คุณภาพอาจารย

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

แบบฟอรม 9 แผน-ผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2554-2560 (SAR - 9) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

องคประกอบและตัวบงช้ี หนวยนับ
แผนการดําเนินงาน

SAR8_Department สงคณะ.xls/page 1/1
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เอกสารอา้งอิง 
 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ME 2.1-1 (1)  หนังสือที่ มอ 204/185 ลว.9ก.ย.2553 แจ้งมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2553 การ 

ปรับปรุงแผนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 

ME 2.1-1 (2) หนังสือที่ มอ 202.1/189 ลว. 30 ก.ย.2553 แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง
ท่ี 9/2553 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ME 2.1-1 (3) ศธ 0812/0125  ลว.16 มค.2555  การรับทราบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ME 2.1-1 (4) ศธ 0812/0125  ลว.16 มค.2555  การรับทราบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ME 2.1-1 (5) มอ 001/1427  ลว. 16 ธค.2553  การอนุมัติการเปิด ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของ
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ME 2.1-1 (6) สส.4538/2554  ลว.28 พย.2554  การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

ME 2.1-1 (7) สส.4539/2554  ลว.28 พย.2554  การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์   

ME 2.1-2  มอ 064/1800 ลว.9 กย.2553  มติกรรมการวิชาการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
- หนังสือที่ ศธ.0521.10/0284 ลว. มี.ค.2554 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 
- หนังสือที่ ศธ.0521.10/0235 ลว. มี.ค.2554 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

ME 2.1-3 (1) คําสั่ง 0213/2554 ลว. 31 มค.2554  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตเพิ่มเติม 

ME 2.1-3 (2) คําสั่ง 1425/2554 ลว. 21 กค.2554  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตใหม่หม่ 

ME 2.1-7 IQA_2.1 (7) ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 
ME 2.1-8 IQA_2.1 (8) ข้อมูลจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 
ME 2.2  IQA_2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

IQA_2.2b  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีอยู่ปฏิบัติงานและลาศึกษาต่อ จําแนกตามคุณวฒุิ 
ME 2.3  IQA_2.3  อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ME 2.3_2 EQA_14(2)  ข้อมูลอาจารยป์ระจําท้ังหมด 
ME 2.4  ตาราง 2.4(2) ในไฟล์ข้อมูลสนับสนุนผลการดําเนินงาน 
ME 2.6-3 (1) โครงการ IHPT 
ME 2.6-3 (2) โครงการทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
ME 2.6-4 (1) แบบสอบถามจากศิษย์เก่าในการปรับปรุงหลักสูตร 
ME 2.6-5  โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 
ME 2.6-6  IQA_2.6 (6)  ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
ME 3-1  EQA_03  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับตีพิมพ์ 
ME 3-2  EQA_03d  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับตีพิมพ์ (จํานวนตามกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ) 
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ME 14  EQA_14 การพัฒนาอาจารย์ 
ME 14_2  EQA_14(2)  ข้อมูลอาจารย์ประจําท้ังหมด  
ME 2.3_2 EQA_14(2)  ข้อมูลอาจารย์ประจําท้ังหมด   
 
 
องค์ประกอบที่ 4 
ME. 4.3-01 IQA_4.3 ตารางสรุปจํานวนเงินทุนวิจัย และจํานวนโครงการวิจัย 
ME. 4.3-02 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (ข้อมูลภาควิชา) 
ME. 4.3-03 การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดและน้ํามันปาล์มดิบสู่ชุมชน   
ME. 4.3-04 ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
ME. 5.1 EQA_05 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

EQA_05d งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (จํานวนตามกลุ่มระดับ
คุณภาพ) 

ME.5.2  ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิขาการ 
 
 
องค์ประกอบที่ 9 
ME 15  EQA_15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
  EQA_15  (2) ผลการดําเนนิงานรายตัวบ่งชี้ของภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




