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1.  จุดเริ่มตนของโครงการ (1/4) 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง 

1. คณาจารยของภาควชิาฯมจีาํนวนมากเพียงพอที่จะสนับสนุนการ

เรียนการสอนของคณะฯและภาควิชาฯอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ระดบัคะแนนการประเมินการสอนโดยนิสติตอคณาจารยใน

ภาควิชาฯอยูในระดับสูงซึ่งชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการสอนของ

คณาจารยของภาควิชาฯ 

หลักการและเหตุผล 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ) 

จุดออน  

1.  สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการยังนอย 

2.  การนําเอาวิทยานิพนธของนิสิตมานําเสนอเปนบทความวิชาการ 

     มสีดัสวนประมาณ 1 คนตอ 1 บทความเทาน้ัน 

1.  จุดเริ่มตนของโครงการ (2/4) 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯมีโครงการเชิงรุกในการสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชน ในงานดานวิชาการและงานวจิยั 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาฯอยูในระดับสูงซึ่งแสดง 
    ใหเห็นถึงศักยภาพของคณาจารยเปนที่ยอมรับอยางสูงในดาน

การทํางานวิจัย 
3. ภาควิชาฯมีการจัดทํา best practice ในดานงานวิจัยเพ่ือ

สงเสริมการสรางสรรคงานวิจัยใหมากยิ่งขึ้น 

1.  จุดเริ่มตนของโครงการ (3/4) 
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จุดเร่ิมตนของโครงการ  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ตอ) 

จุดออน  
-ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังอยูในระดับต่ํา 

แนวทางแกไข 
- การกําจัดจดุออนและการทําใหภาควิชาฯเปนภาควิชาระดับ 
  ชั้นนําของประเทศในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลไดน้ัน  
  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการนําจุดแข็งของภาควิชา 
  มากําจัดจุดออน และสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย  

  และนําผลงานวิจัยไปขอตําแหนงทางวิชาการ  

1.  จุดเริ่มตนของโครงการ (4/4) 
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2.  แนวทาง (1/4)  

โครงการน้ีไดแบงประเภทบุคลากรเพ่ือการดึงศักยภาพออกมาเปน 
1.  บุคลากรสายวิชาการ  

2.  บุคลากรสายสนับสนุน 

1.1  บุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัย 
1.2  บุคลากรที่มีศักยภาพดานการสอน 
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1.1  บุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัย 
ทําไมคณาจารยมีความรูถึงระดับปริญญาเอกถึงไมทําวิจัยและไมตีพิมพ 

ผลงานทางวิชาการ ? 
เหตผุล 1.  ภาระงานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาทําวิจัย เน่ืองจากภาควิชา  
          วิศวกรรมเครื่องกลเปนภาควิชาที่ตองสอนวิชาพ้ืนฐาน 
          ทางวิศวกรรมหลายวิชา ตองสอนนิสิตทุกคนในคณะฯ  
          เชน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม 
  2. ไมรูวาจะเริ่มวิจัยที่ตรงไหน บางเรื่องไมมีความรูกวาง 
          พอที่จะทําได 

2.  แนวทาง (2/4)  
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1.2 บุคลากรที่มีศักยภาพดานการสอน 
สําหรับบุคลากรกลุมน้ีไมมีความถนัดทางดานวิจัย แตมีความ

ถนัดทางการสอน อยางไรก็ตามยังไมมีแรงจูงใจในการสอน 
เน่ืองจากในระดับคณะ หรือ มหาวิทยาลัยยังไมไดมีการนําผล
การประเมินการสอนมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มี
เพียงแตการเก็บขอมูลการประเมินโดยนิสิตใหอาจารยทราบ
เทาน้ัน ถึงจะสอนดีอยางไร ก็ไมไดรบัการยกยองหรือเชิดชูแต
ประการใด มีเพียงอาจารยผูสอน, หัวหนาภาค และคณบดี
เทาน้ันที่ทราบผลการประเมิน 

2.  แนวทาง (3/4)  
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2.  บุคลากรสายสนับสนุน 
สําหรับบุคลากรกลุมน้ีมีหนาที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอน

และการดําเนินงานของภาควิชา สาเหตุที่ไมใชศักยภาพของตนเอง

อยางเต็มที่ก็เพราะวา 

ขาดแรงจูงใจ ไมรูวาจะทําไปเพื่ออะไร 

2.  แนวทาง (4/4)  



www.themegallery.com 

1.   การดึงศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาฯออกมา

สนับสนุนการดําเนินงานของภาควิชาฯและเปนการกระตุน

ใหบุคลากรเกิดการตื่นตัวในการทาํงาน ทั้งน้ีคาดวาจะ

กระตุนผลงานวิจัยของภาควิชาฯใหมากขึ้น 

2.   ผลการดําเนินการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะดชันีที่ ภ.2.2 ใน

องคประกอบที่ 2 ดานการเรยีนการสอน และดัชนีที่ ภ.4.6 

ในองคประกอบที่ 4 ดานการวิจยั 

3.  เปาหมาย  
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4.  ปจจัยนําเขา  

ปจจัยนําเขาที่ใชในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว 

ไดแก งบประมาณที่จะตองจัดสรรใหในรูปของรางวัล ใบประกาศ

เกียรติคุณหรือโลประกาศเกียรติคุณ ซึ่งภาควิชาฯไดจัดสรร  

งบประมาณ 100,000 บาท 
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การกําหนดและวางแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเพ่ือใหเกิดผล

การดําเนินการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในองคประกอบที่ 2 ดานการ

เรยีนการสอนและ 4 ดานการวิจัย 

5.  วิธีดําเนินการ (1/8) 

1.  บุคลากรสายวิชาการ  

2.  บุคลากรสายสนับสนุน 

1.1  บุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัย 
1.2  บุคลากรที่มีศักยภาพดานการสอน 
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1.  ลดภาระงานสอนของอาจารยแตละทานโดยจัดหาผูชวยสอน  
2.  มีการนําจุดแข็งของภาควิชามาใชโดยจัดกลุมงานวิจัยซึ่งมี

อาจารยอาวุโสและมีประสบการณทางการวิจัยสูงมาเปนพ่ี
เล้ียงคอยชวยดูแล มีการทําวิจัยแบบบูรณาการโดยในหน่ึง
งานวจิยัจะมอีาจารยจากหลากหลายสาขาเขามารวมทาํวจิยั 
ตัวอยางเชน งานวิจัยออกแบบและพัฒนารถยนต

พลังงานแสงอาทิตย 

1.1 บุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัย 

5.  วิธีดําเนินการ (2/8) 
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3.  มีการกําหนดภาระงานวิจัยขั้นต่ํา โดยถอืเอาเกณฑของ สํานักงาน

การอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหลักแลวเสริมดวยเกณฑของภาควิชา 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวนบทความวจิยัตอป 

ผูชวยศาสตราจารย 1 

รองศาสตราจารย 2 

ศาสตราจารย 3 

ตารางที่ 1 ภาระงานวิจัยข้ันต่ําของ สกอ. 

5.  วิธีดําเนินการ (3/8) 
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วุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุด ตําแหนงทางวชิาการ จํานวนบทความ 

ข้ันตํ่าตอป ปริญญาโท ปริญญาเอก ผศ. รศ. ศ. 

  1 

  2 

  3 

 1  

  2 

  3 

  4 

ตารางที่ 2 ภาระข้ันต่ําในการตีพิมพผลงานทางวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

5.  วิธีดําเนินการ (4/8) 
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1.2 บุคลากรที่มีศักยภาพดานการสอน 
1. จัดหาผูชวยสอนเพ่ือชวยอาจารยในการทําส่ือการสอน ตรวจงาน  
   หรือชวยทําวิจัยสถาบัน เปนตน 
2. สรางแรงจูงใจและสงเสริมศักยภาพทางดานการเรียนการสอน 

โดยนําผลประเมนิการสอนมาเปนเกณฑ สําหรับบุคลากรที่มีผล
ประเมินการสอนอยูในระดับคะแนนตั้งแต 4.5 ขึ้นไปในรายวิชา
ที่สอนที่มีนิสิตในหมูเรียนตั้งแต 50 คนขึ้นไป จะไดรับมอบ
รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณอาจารยสอนดีเดน ในแตละ 
ภาคการศึกษา 

5.  วิธีดําเนินการ (5/8) 
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3. สําหรับอาจารยที่สอนดีเดน ภาควิชาจะจัดใหสอนนิสิต 

   ในหมูที่มีผลการเรียนต่ํา เชนจัดใหสอนนิสิตหลักสูตร

นานาชาติ หรือ หลักสูตภาคพิเศษ มากกวาที่จะจัดใหสอน

นิสิตที่มีผลการเรียนดี เชนนิสิตภาคปกติ เพ่ือชวยปรับ

คุณภาพของนิสิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
4. ขอความรวมมือในการถายทอดเทคนิคการสอนแกอาจารย

ทานอ่ืนๆ 

1.2 บุคลากรที่มีศักยภาพดานการสอน (ตอ) 

5.  วิธีดําเนินการ (6/8) 



www.themegallery.com 

2. บุคลากรสายสนับสนนุ 
1. มีการสงเสริมใหผูที่มีศักยภาพทางดานงานชางเขาไปมีสวนรวม 

   ในการเปนผูชวยวิจัยใหกับอาจารย ซึ่งก็จะไดคาตอบแทน

พิเศษสําหรับโครงการน้ันๆ หรือผูที่มีศักยภาพในงานทางดาน

เอกสารหรอืการจดัการ กเ็ขาไปมีสวนรวมในงานเอกสารและ

การจัดการสําหรับงานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการที่บริษัท

หรือหนวยงานจากภายนอกมาวาจางใหวิจัยหรือศึกษาทดสอบ 

5.  วิธีดําเนินการ (7/8) 
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2. มีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแกบุคลากร 

   ที่ดีเดนในดานตางๆ อาทิเชน บุคคลากรทุมเทเพ่ือภาควิชาฯ

ดีเดน บุคคลากรปฏิบัติงานดีเดน เปนตน เพ่ือกระตุนและ

สงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการที่จะใชศักยภาพและ

ความสามารถที่ตัวเองถนัดใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

2. บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 

5.  วิธีดําเนินการ (8/8) 
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6. รปูแบบการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในการดําเนินโครงการนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก

บุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนดขั้นตอนของโครงการ  

2. การวิเคราะหหาสาเหตุของการไมใชศักยภาพในตัวเองอยางเต็มที่  

3. กําหนดรางวัลและวิธีการคัดเลือกผูรับรางวัลนั้นจะทําการประชุม 

   ภาควิชาฯทั้งในสวนของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

   ทุกๆทาน ในการประชมุสัมมนาของภาควิชาฯ 
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7.  ขั้นตอนดําเนินงาน  

1. ประชาสมัพันธโครงการและประชุมชี้แจงหลกัเกณฑตางๆ ที่ตอง 
   ทําความตกลงรวมกัน 
2. เก็บขอมลูทั้งในสวนของงานวิจยัทีไ่ดรบัการนําเสนอในที่ประชุมวชิาการ 
   หรือตีพมิพบทความของอาจารยแตละทาน  และรวบรวมผลการประเมิน 
   การสอนโดยนิสติในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษา 
3. ทาํการพจิารณาการใหเงนิสนับสนุน การมอบใบประกาศเกยีรติคณุ  
   การมอบรางวลั แกอาจารยและบุคลากรดีเดนในดานตางๆ 
4. ทําการประกาศและมอบรางวลัในวันทีภ่าควิชาฯจัดงานปใหมของทุกๆ ป 

   หรือในงานสัมมนาภาควชิาฯแลวแตความเหมาะสม 
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1.  ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากขึ้นตามตาราง 

ที่ 3 และผลประเมินคาดวาดีขึ้นตารางที่ 4 (หนาถัดไป) 

ปการศึกษา จํานวนบทความระดับนานาชาติ 

2551 3 

2552 14 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบทความวิจัยที่เพ่ิมข้ึน 

8.  ผลการดําเนินงาน (1/5) 



www.themegallery.com 

ลําดบั

ที่ 
ดัชน ี ดัชนปีระเมนิ เกณฑประเมิน ความหมาย ผลการประเมิน 

2551 2552 

15 ภ.4.6 รอยละของจํานวนบทความ 

ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร/

หรือการประชุมวชิาการ

นานาชาตใินฐานขอมลูสากล 

ตอจํานวนอาจารยประจําและ

บุคลากรวิจยัทั้งหมด 

1 นอยกวารอยละ 10.01 วกิฤต 2.38  

 

21.43 

2 รอยละ 10.01-20.00 ควรปรับปรุง 

3 รอยละ 20.01-50.00 ปานกลาง 

4 รอยละ 50.01-100.00 ด ี

5 มากกวารอยละ 100 ดีเยีย่ม 

8.  ผลการดําเนินงาน (2/5) 

ตารางที่ 4  การคาดการณผลการประเมินปการศึกษา 2552 หลังจากดําเนินโครงการ 
                  ดึงศักยภาพบุคลากรของภาควิชาแลว  
องคประกอบที่ 4 ดานการวิจัย 
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2. สัดสวนของอาจารยที่มตีําแหนงวิชาการเพิ่มมากข้ึน หลังจากดําเนิน 
   โครงการแลวพบวามีอาจารยที่ขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพิ่มข้ึน  

   6 คน ขอตําแหนงรองศาสตราจารยเพิ่มข้ึน 1 คน 
รายชื่ออาจารย ตําแหนงทางวชิาการท่ีขอ วันท่ียื่นขอ 

อ.ดร.ณัฐศักดิ์  บุญม ี ผูชวยศาสตราจารย 18 พค. 2550 

อ.ดร อภิชาต  แจงบํารุง ผูชวยศาสตราจารย 20 ตค. 2551 

อ.ดร.ธํารงค  พุทธาพิทักษผล ผูชวยศาสตราจารย 30 ธค. 2551 

อ.ดร.วิทิต  ฉัตรรัตนกุลชัย ผูชวยศาสตราจารย 6 มค. 2552 

อ.ดร.เอกไท  วิโรจนสกุลชัย ผูชวยศาสตราจารย 3 สค. 2552 

อ.ดร. ธเนศ  อรุณศรีโสภณ ผูชวยศาสตราจารย 31 สค. 2552 

ผศ.ดร.ชัชพล  ชังชู รองศาสตราจารย 6 กค. 2552 

8.  ผลการดําเนินงาน (3/5) 
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ลําดับ

ที่ 
ดัชน ี ดัชนปีระเมนิ เกณฑประเมิน ความหมาย ผลการประเมนิ 

2551 2552 

3 ภ.2.2 สัดสวนของอาจารย 

ประจําทั้งหมดทีม่ ี

ตาํแหนงทางวชิาการ 

1 นอยกวา 1.26 วกิฤต  

 

2.20 

 

 

 

 

2.43 

2 1.26-2.00 ควรปรับปรุง 

3 2.01-2.75 ปานกลาง 

4 2.76-3.50 ด ี

5 มากกวา 3.50 ดีเยีย่ม 

ตารางที่ 5 แสดงการคาดการณผลการประเมินปการศึกษา 2552 หลังจากดําเนินโครงการ 

              ดึงศักยภาพบุคลากรของภาควิชาแลว  

องคประกอบที่ 2 ดานการเรียนการสอน 

8.  ผลการดําเนินงาน (4/5) 
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3. การเพิ่มขึน้ของความพงึพอใจในการสอนของนิสิตตออาจารย  สําหรับ  

   ผลของความพึงพอใจในสวนน้ีจะตองรอผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต   

   สําหรับปการศกึษา 2552 
4. การทํางานที่ทุมเทของบคุลากรใหกับภาควิชาฯที่มากขึ้น  บุคลากรของ  

   ภาควิชามีความทุมเทใหกบัภาควิชามากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการ 

   ไดรับรางวลัของบคุลากรสายสนับสนุน เชน คุณ สถติย สุนทรวภิาต  

   ไดรับรางวลับคุลากรดีเดนประจําป 2551 และไดรับรางวัล Best  

   Improvement Awards ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

8.  ผลการดําเนินงาน (5/5) 



www.themegallery.com 

1. ความยอมรับในคุณภาพของคณาจารยจากการดาํรงตําแหนงทาง  

   วิชาการทีสู่งข้ึน  
2. คุณภาพงานวิจัย และ จํานวนบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   ที่เพิ่มข้ึน ที่จะสงผลกระทบในวงกวางทั้งในระดับภาควิชา, ระดับ 
   มหาวิทยาลัยซ่ึงไดประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และ 

   ความมีช่ือเสียงในเวทีโลกของประเทศไทย 
3. คุณภาพการทํางานของบุคลากรทกุสวนงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
   สงผลตองานการใหบรกิารนิสิต, งานติดตอประสานงานกับภาควิชาอื่น    
   คณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงบริษัทเอกชนหรือหนวยงานภายนอก 
   ที่มาติดตอ 

9.  ผลลัพธของการดําเนินการ  
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การประเมินผลทําไดจากการเพ่ิมขึ้นของผลการดําเนินการใน

องคประกอบตางๆของภาควิชาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบ

ดานงานวิจัยของภาควิชาฯ และสัดสวนอาจารยที่ขอตําแหนงทาง

วิชาการ ดังแสดงในหัวขอที่ 8  ผลการประเมินน้ีจะไดนํามา

วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมมากขึ้นอีก

ในอนาคต 

10.  การประเมินผล  
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การกระตุนดานจิตใจที่จะทําใหเกิดการกระตือรือรนในการ

ทํางานมีมากขึ้น โดยการใชของรางวัลมูลคาไมมากมาย ซึ่งเปน

การใชตนทุนต่ํา  แตผลการดําเนินการที่แสดงในหัวขอที่ 8 

พบวาไดรับผลที่ดีมาก  แสดงวาการดําเนินโครงการเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

11.  ประสิทธภิาพการใชทรัพยากร  
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1.  เพ่ิมความกระตือรือรนที่จะทํางาน  โดยการนําเอาเกณฑ

และบุคคลที่ดีเดนในแตละดานมาแจงและมอบรางวัลใหน้ัน

จะเปนการกระตุนใหบคุลากรในหนวยงาน 

2.  เพ่ิมผลงานวิจัยใหมากขึ้น   โดยการใชหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การตีพิมพผลงานวิจัยและการสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

12.  สรุปประเด็นสาํคัญ  
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ป 2551   
วางแผนและวางกรอบของการดาํเนินการรวมถึงการวาง 

     งบประมาณ  

ป 2552    
 ผลการดําเนินการของภาควิชา ฯ จะเพ่ิมขึ้น 
     อยางนยัสําคัญ  
  องคประกอบที่ 2  ดัชนีที่ ภ.2.2  
   องคประกอบที่ 4  ดัชนีที่ ภ.4.6 

13. เปาหมายการดําเนินการในอนาคต  
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1.  รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่ 4/2551  วันที่ 12 พฤศจิกายน

2551  ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหรางวัลอาจารยสอนดีเดน 

และวิจัยดีเดน ของภาควิชาฯ 

2.   ขอมูลรายละเอียดผลงานวิจัยระดับนานาชาติจํานวน 14 ฉบับที่

ตีพิมพชวง 1 มกราคม 2552 ถึง ปจจุบัน 

14.  หลักฐานการดําเนินการ  
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Thank You! 
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