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รายละเอียดผลการประเมิน 
 

  1.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2548  ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งสิ้นสุดปีการศึกษา ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2558 และได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 พบว่าผลการ
ด าเนินการดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. จ านวน 12 ข้อ เนื่องจากไม่ผ่านในข้อ 1 และข้อ 12 จึงท าให้
ไม่ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 1 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มี 2 ตัวบ่งชี้คือ 2.1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมิน
โดยรวมได้คะแนน 4.26 อยู่ในระดับดีมาก  2.2) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ผลการประเมินได้คะแนน 3.33 ผลการประเมินโดยรวม
เป็น 3.77 อยู่ในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 3.1) การรับนักศึกษาได้ 1 คะแนน  3.2) การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ 1 คะแนน  3.3) ผลที่เกิดกับนักศึกษาได้ 2 คะแนน ผลการประเมิน
โดยรวมได้คะแนน 1.33 อยู่ในระดับ น้อย  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 4.1) การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ได้ 1 
คะแนน  4.2) คุณภาพอาจารย์ ได้ 4 คะแนน  4.3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้ 1 คะแนน ผลการ
ประเมินโดยรวมได้คะแนน 2.00 อยู่ในระดับ น้อย 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 5.1) สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร ได้ 1 คะแนน  5.2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ได้ 1 คะแนน  5.3) การประเมินผู้เรียนได้ 1 คะแนน  5.4) ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ 4 คะแนน ผลการประเมินโดยรวมได้คะแนน 
1.75 อยู่ในระดับ น้อย 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ 1 
คะแนน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย 

ค่าเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6) ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 เท่ากับ 1.96 
 
 
 
 



  2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 

ประธานคณะกรรมการ 

2. รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

กรรมการ 

3. ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

กรรมการ 

4. น.ส.ภาวิณี  อินทฤทธิ์ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

เลขานุการ 
 

 
  3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
   3.1  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

3.2  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด า เนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

3.3  เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

   3.4  เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการ
           ด าเนินงานปัจจุบัน 
   3.5  เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
  4.  บทน า 
         4.1  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2555 โดยปรับปรุงครั้งแรกเมื่อในปี พ.ศ. 2552 หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 337 (1/2555) เมื่อวันที่ 4 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
หลักสูตรมวีัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการอัน
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอุตสาหกรรม มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและ
ด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์งานวิจัยมาสู่ภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพอย่างทันสมัย และเหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรม 

         4.2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ไม่มีผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นการประเมินตามกรอบมาตรฐาน

ของส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นครั้ง
แรก 



  5.  วิธีการประเมิน 
   5.1  การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
    ก่อนการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 และรายงาน
การประเมินตนเอง 

   ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่หลักสูตรน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต  

และผู้ใช้บัณฑิต  เปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักสูตร 
- กรณีที่หลักฐานไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติม

กับผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้  
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น 

ด้วยวาจาแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ

ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
    หลังการตรวจเยี่ยม 

 - คณะกรรมการร่วมกันทบทวนและสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557 

 
   5.2  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
    1. ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
    2. ศึกษาเอกสาร 
    3. สัมภาษณ์ 
     3.1 น.ส.ณัชยา  แซ่เจิ้น : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ : ผู้ใช้บัณฑิต 
     3.3 นายอนุรักษ์  บุญมาก : นักศึกษาปัจจุบัน 
          
  6. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
   6.1 การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 

       6.1.1 น.ส.ณัชยา  แซ่เจิ้น  
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 



- เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่นี่ทันที เนื่องจากหลักสูตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
และตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึ กษาจะได้รับวุฒิ
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ด้วย 

- เนื้อหาโดยรวมของหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มี
ความพึงพอใจ โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนปรับพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากปริญญาตรี ในด้านกระบวนการผลิต และการใช้
เครื่องมือและทฤษฎี ซึ่งด าเนินการเรียนการสอนในวันเสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ มี
เพียง 1 รายวิชาเลือก ที่ได้เรียนในภาคปกติ ทั้งนี้บัณฑิตส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง เนื่องจากเริ่มเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2555 

- สาเหตุที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษาในด้านการจัดการอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้ท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในระหว่างที่ เป็นบัณฑิตศึกษา ได้ช่วยงานวิจัยของ
อาจารย์ที่หลักสูตรอยู่แล้ว จึงสนใจท างานที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ 
อีกทั้งเห็นว่าสามารถน าความรู้ ไปใช้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้ องท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น 

- ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยบัณฑิตได้น า
ความรู้ในเรื่องการบัญชี การคิดวิเคราะห์ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ ได้จากการ
เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง 

- สรุปหัวใจส าคัญของการศึกษาที่หลักสูตร MIM คือ การน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
เล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน รวมถึงการได้สร้างปฏิสั มพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรมกับพ่ีๆเพ่ือนๆที่ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้งสามารถน าปัญหาที่ประสบในที่ท างานมาเป็นหัวข้อในการท า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอีกด้วย 

      
   6.2 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 

     6.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ 
วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 

- ผู้ ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่า  บัณฑิตที่จบออกไปปฏิบัติงานได้  3 เดือน เป็น
ลูกจ้างประจ าโดยใช้เงินรายได้จากศูนย์วิจัย ทั้งนี้บัณฑิตท างานทุกอย่างที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี ทุ่มเทกับงาน เรียนรู้ด้วยตนเองและรับผิดชอบได้ดีมาก 
บางครั้งท างานเสร็จก่อนก าหนดด้วย จึงรู้สึกพึงพอใจกับบัณฑิตอย่างมาก ไม่ผิดหวัง 
โดยให้คะแนนความพึงพอใจเป็นร้อยละ 95 ในส่วนของการจ้างงานหากด าเนิน



โครงการเสร็จสิ้น ศูนย์วิจัยให้ค่าตอบแทนเป็นโบนัสเพ่ิมเติมจากค่าจ้างรายเดือนอีก
ด้วย 

   6.3 การประเมินจากนักศึกษาปัจจุบัน 
        6.3.1 นายอนุรักษ์  บุญมาก 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการยาง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และเลือกศึกษาต่อที่หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม  เนื่องจากได้รับการแนะน า
จากอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 

- ปัจจุบันนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 แผน ข โดยนักศึกษาได้แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ และสามารถเลือกหัวข้อวิจัย ได้ในการเรียนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ทั้งนี้นักศึกษาเริ่มท าสารนิพน์เกี่ยวกับ
การทดลองเกี่ยวกับยาง เป็นแนวทางผลิตงานชิ้นใหม่ ซึ่งอ้างอิงจากทฤษฎีที่เคย
ศึกษามาจากระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

- ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ โดยปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยการยาง จ.สงขลา 
- ส าหรับด้านเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียน นักศึกษาเห็นว่า เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก 

มีความสัมพันธ์กับงานที่ท า แต่มีข้อจ ากัดในด้านวิชาเลือก เนื่องจากวิชาที่อยาก
เรียน หลักสูตรไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียน 

- จุดเด่นของหลักสูตร คือ หลักสูตรเป็นแบบสหวิทยาการโดยรวมแนวทางการจัดการ
เข้ากับวิศวกรรม ใกล้เคียงกับที่เรียนมาในระดับปริญญาตรี ท าให้น าไปใช้ประโยชน์
ในการท างานได้จริง เพราะหากมีแค่ความรู้จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ยาก 

- สิ่งที่อยากให้หลักสูตรปรับปรุง คือ แนวทางการศึกษาดูงาน อยากให้หลักสูตร
สนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยไปดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานทีจ่ริง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยระบุในแผนปฏิบัติงานของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ไม่

ผ่านเกณฑ์ 
ระบุเหตุผล 

หากไม่ผ่านเกณฑ ์
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากไมผ่่าน

เกณฑ์ 2 ข้อ จาก
12 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน   
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ 2 ท่าน

เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูร
ระดับ ป.ตรี 
ร่วมกับ ป.โท 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา 
นิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาคน้คว้าอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

  

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                     
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี
ผลงานวจิัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

  

12.การด าเนินงานให้ เป็นไปตามตัวบ่ง ช้ี                           
ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    หลักฐานการ
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่
ชัดเจน แต่มีการ
จัดท า มคอ.2,3,5 
และ 7 ครบถ้วน 
 
 
 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ไม่

ผ่านเกณฑ์ 
ระบุเหตุผล 

หากไม่ผ่านเกณฑ ์
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.26  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3.33  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 3.77  
3. นักศกึษา 3.1 การรับนักศึกษา 1  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 1.33  
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารพัฒนาอาจารย์ 1  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 2  
5. หลักสูตร การเรียน  
การสอน การประเมิน 
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

1  

5.3 การประเมินผู้เรียน 1  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

81.82  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 1.75  
6. สิ่งสนับสนุน  
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
4.01 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2 - - 3.77 3.77 ดี 

3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 

4 3 2.00 - - 2.00 น้อย 

5 4 1.00 2.00 - 1.75 น้อย 

6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 1.57 1.75 3.77 1.96 น้อย 

ผลการประเมิน น้อย น้อย ดี น้อย  

* หลักสูตรไมผ่่านการประเมินในองค์ประกอบท่ี 1 แต่มีค่าเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-6 เท่ากับ 1.97

ชื่อ-นามสกุล.......................................................... 



9. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
จุดเด่น 
  - ผลงานของบัณฑิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมได้จริงและมีการเผยแพร่ที่เหมาะสม   
  - บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 

โอกาสในการพัฒนา 
- ควรสร้างเครือข่ายระหว่างบัณฑิตและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการ

อุตสาหกรรมในภาคใต้ได้อย่างเป็นระบบ 

 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น 
- นักศึกษามีพ้ืนความรู้ในระดับปริญญาตรีที่หลากหลาย เพราะก าหนดสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน

หลักสูตรที่กว้าง และมีการเตรียมความพร้อมโดยการเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

โอกาสในการพัฒนา 
- ควรพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเผยแพร่

ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
จุดเด่น 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์ในการวิจัย มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูง มีความรอบรู้ทั้งด้าน

วิศวกรรมและการจัดการ 
 
โอกาสในการพัฒนา 
- การจัดการและก าหนดหลักเกณฑ์ของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับข้อก าหนดของ สกอ. และมหาวิทยาลัย 
- ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหมาะสม 

 
 
 



 

 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
- มีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการโดยประยุกต์แนวทางการ

จัดการอุตสาหกรรมเข้ากับงานวิศวกรรม  

โอกาสในการพัฒนา 
- ควรเพิ่มทักษะในการเรียนรู้จากของจริงมากข้ึน เช่น เพ่ิมการดูงานให้กับนักศึกษาในหลักสูตร  
- ควรเพิ่มกระบวนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

___ 

โอกาสในการพัฒนา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรหารือกันถึงการเข้าถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามากข้ึน 
- ควรเพิ่มการสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ได้มากข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. แบบฟอร์มค านวนคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

รายละเอียดตวัตัง้
รายละเอียดตวัหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 0.00 0.00
องค์ประกอบที ่2 บณัฑิต 3.80
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ ความพงึพอใจผู้ใช้

บณัฑิต
4.26 4.26 4.26 4.26 ดี

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวจิัยของผู้ส าเร็จการศึกษา
ถว่งน  าหนักผลงานฯ 3.20 26.67 3.33 3.33

ค่าน  าหนัก 0.10 8 0.80
ค่าน  าหนัก 0.20 1 0.20
ค่าน  าหนัก 0.40 0 0.00
ค่าน  าหนัก 0.60 1 0.60
ค่าน  าหนัก 0.80 2 1.60
ค่าน  าหนัก 1.00 0 0.00
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาโททั งหมด

12

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 1.33
3.1 การรับนักศึกษา 1 1 1.00 1.00 น้อย
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 1 1 1.00 1.00
3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 1 1 2 2.00 2.00

ระบหุมายเลข 1 ในข้อทีม่ีการด าเนินงาน จ านวนข้อ
ทีไ่ด้

คะแนน
(ระดบั)

 -  (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่

องค์ประกอบและตวับง่ชี้
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

คิดคะแนน
เทยีบเกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

ข้อมูล
พ้ืนฐาน

ข้อมูลถ่วง
น้ าหนัก

ผลการ
ด าเนินงาน

คะแนน

 
 

 

 



 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 2.00
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 1 1 1.00 1.00 น้อย
4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.00

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คุีณวฒิุปริญญาเอก อาจารยป์.เอก 3 60.00 5.00 5.00
อาจารยทั์ งหมด 5

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ผศ.+รศ.+ศ. 5 100.00 6.25 5.00
อาจารยทั์ งหมด 5

4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ถว่งน  าหนักผลงานฯ 0.80 16.00 2.00 2.00
ค่าน  าหนัก 0.20 0 0.00
ค่าน  าหนัก 0.40 0 0.00
ค่าน  าหนัก 0.60 0 0.00
ค่าน  าหนัก 0.80 1 0.80
ค่าน  าหนัก 1.00 0 0.00

จ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทั งหมด

5

4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 1 1 1.00 1.00
องค์ประกอบที ่5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.75
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 1 1 1.00 1.00 น้อย
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1 1 1.00 1.00
5.3 การประเมนิผู้เรียน 1 1 1.00 1.00
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ

จ านวนตัวบง่ชี ตาม 
TQF ที่ด าเนินการได้

จริง

9 81.82 4.00 4.00

จ านวนตัวบง่ชี ตาม 
TQF ทั งหมด
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องค์ประกอบที ่6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 1.00
6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 1 1 1.00 1.00 น้อย
ค่าเฉล่ียส าหรับการประเมนิคุณภาพภายใน 0.00

ไม่ไดม้าตรฐาน
1.97  

 

 



11. ลายมือชื่อของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
     ลงนาม ………………………………………………………………………… 
                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร) 
           ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 
 
     ลงนาม ………………………………………………………………………… 
                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์) 
                           กรรมการ 
 
 
     ลงนาม ………………………………………………………………………… 
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ มาศนิยม) 
                  กรรมการ 
 
 
     ลงนาม ………………………………………………………………………… 
                                                              (นางสาวภาวิณี อินทฤทธิ์) 
                  เลขานุการ 
 

 


