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คํานํา 
 

วัตถุประสงค   
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองข้ึน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 
 1) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ในรอบปท่ีผานมา ทําใหทราบสถานภาพจริงของ
หนวยงาน และนําผลไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารงานตอไป 
 2) เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจสอบคุณภาพจากองคกรภายนอก 
 

องคประกอบ 
 รายงานครอบคลุมองคประกอบจํานวน 3 องคประกอบ ดังน้ี  

 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบท่ี 4 การวิจยั  
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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บทที่ 1 สวนนํา 
 

1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเร่ิมเปดสอน
ระดับปริญญาตรีในป พ.ศ. 2516 เปนปแรก โดยรับนักศึกษารุนแรก 13 คน และไดเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ 
จนถึงปการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 
330  คน  นักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ จํานวน 44 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  46  คน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
 ปการศึกษา 2540 ไดเปดสาขาวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering) ในระดับปริญญาตรี
เปนปแรก  ปการศึกษา 2542 ไดเปดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่งโดยในป
แรกไดรับนักศึกษาเขาเรียนจํานวน 5 คน   ปการศึกษา 2547 ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมการผลิต โดยมีนักศึกษารุนแรกเขาเรียนจํานวน 4 คน      ปการศึกษา 2548 เพิ่มหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ โดยมีนักศึกษารุนแรกจํานวน 25 คน  และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
(ภาคพิเศษ) จํานวน 49 คน และปการศึกษา 2552 ภาควิชาไดเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโดยมีนักศึกษารุนแรก 2 คน (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต ปดหลักสูตรในป 2553 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ ปดหลักสูตรในป 2552) 
 ปการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ มีบุคลากรจํานวนท้ังส้ิน 37 คน ประกอบดวยอาจารยจํานวน 21 คน 
(ปฏิบัติหนาท่ีจํานวน 18 คน ลาศึกษาตอ 3 คน) และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 16 คน  
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนหนวยงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีกอต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อทําการสอนและผลิตบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรม
อุตสาหการและการผลิตซ่ึงเปนท่ีตองการของสถานประกอบการของเอกชนรวมท้ังหนวยงานภาครัฐ 

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  
3. เพื่อบริการวิชาการแกชุมชน 
4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

 
 



 
 

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
โครงสรางสวนราชการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท 

งานวิชาการ 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี งานธุรการและพัสด ุ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

หลักสูตรระดบัปริญญาเอก 

งานประกันคุณภาพ 

งานวิชาการ 

งานกิจการนักศึกษา 

งานสารสนเทศ 

งานวิจยั 

งานบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิศวกรรมการผลิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสากรรม 

งานสนับสนุน 



 
 

โครงสรางบริหารงาน ตั้งแต เมษายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 รายชื่อผูบรหิารหนวยงานชุดปจจุบัน 
ในชวงต้ังแต 1 เม.ย. 53 – 31 พ.ค. 54 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
 ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา 
 ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 
 รศ.วนิดา รัตนมณ ี
 ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ 
 อ.สุริยา  จิรสถิตสิน 

 หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหาร 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวชิาการและกจิการนักศึกษา  
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบัณฑิตศึกษาและวจิัย 
 ผูชวยหวัหนาภาควิชาฯ ฝายพัฒนาระบบ 

อ.สุริยา ลาศึกษาตอต้ังแตเดือน ม.ค. 54 
 

ในชวงต้ังแต 1 พ.ค. 54 – ปจจุบัน 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

 ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา 
 ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 
 ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ 
 รศ.วนิดา รัตนมณ ี
 ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 

 หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหาร 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบัณฑิตศึกษาและวจิัย 
 รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวชิาการ 
 รองหัวหนาภาควิชาฯฝายกจิการนักศกึษา  

บุคลากรภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 
(ขาราชการ, ลูกจางประจํา, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานเงินรายได 

คณาจารยภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

ทีมบริหารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(รองหัวหนาภาควิชาฯ, ผูชวยหัวหนาภาควิชาฯ, ผอ.หลักสูตรฯ, ประธานหลักสูตร) 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 



 
 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
                        สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                        สาขาวิศวกรรมการผลิต 
               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
                       สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
                        สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสากรรม 
              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
                       สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
                        
1.6 จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2553 

ระดับ จํานวน(คน) 
1.ระดับปริญญาตรี 
     -ภาคปกติ 330 
     -ภาคพิเศษ - 
2.ระดับปริญญาโท 
     -ภาคปกติ 44 
     -ภาคพิเศษ 46 
3.ระดับปริญญาเอก 
     -ภาคปกติ 2 
     -ภาคพิเศษ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 สรุปจํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับ 
2551 2552 2553 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

อาจารย์ (รวม)  1 9 9 19  1 11 8 20 1 12 8 21 

รองศาสตราจารย์    2 1 3    2 1 3   2 1 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 5 7  13 1 6 7  14 1 6 7 14 

อาจารย์   2 1  3   3    3   4   4 

ปฏิบัติงาน        19       17        18 

ลาศึกษาต่อ        1        3       3 

สายสนบัสนุน (รวม)                       16 

ข้าราชการ        4     4     3 
วิศวกร        1       1       1 
ลูกจ้างประจํา        4       4       4 

พนักงาน        5       6       8 

รวมทั้งหมด        35       36       37 
                           รายช่ืออาจารยพรอมวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ (ปจจุบัน) 

ชื่อ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
  ตรี โท เอก ศ. รศ. ผศ. อ. 
1. ผศ.พิจิตร พิศสุวรรณ        
2. ผศ.ยอดดวง พันธนรา        
3. ผศ.คํารณ พิทักษ        
4. รศ.สมชาย ชูโฉม        
5. ผศ.สงวน ต้ังโพธิธรรม        
6. ผศ.เจริญ เจตวิจิตร        
7. ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ        
8. รศ.วนิดา รัตนมณี        
9. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล        
10. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา        
11. ผศ.ดร.องุน สังขพงศ        
12. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล        



 
 

ชื่อ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
  ตรี โท เอก ศ. รศ. ผศ. อ. 
13. ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท        
14. ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล        
15. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ        
16. ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ        
17. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย        
18. อ.ลัคนสิริ ตรีรานุรัตน        

19. อ.สุริยา จิรสถิตสิน        

20. อ.วนัฐพงษ คงแกว        

21. อ.ศิวศิษย วิทยศิลป        

รวม 1 12 8 0 3 14 4 

1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 ในป 2553 ภาควิชาฯมีกรอบเงินงบประมาณในการพัฒนาภาควิชาฯ เปนจํานวนเงิน 363,243 บาท และ มีเงินรายไดที่
จัดสรรจากคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1,652,428 บาท ในสวนของอาคารสถานท่ีภาควิชาฯมีพ้ืนที่หลัก 3 สวน ไดแก พ้ืนที่
ในบริเวณตึกสตางคมงคลสุข พ้ืนที่ตึกโรงหลอ และพ้ืนที่โรงเช่ือมโลหะ โดยพ้ืนที่ตาง ๆ ไดถูกจัดระเบียบการใชงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ หองวิจัยเฉพาะทาง 

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการทํางานโดยอาศัยการมีสวนรวม โดยการจัดใหมีการประชุมภาควิชาทุกเดือนเพ่ือ
หารือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาภาควิชา  การทํางานของภาควิชาเนนการสรางระบบการทํางาน  โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการภาควิชา เชนระบบประชุม  ระบบการจัดการโครงงานนักศึกษา  ระบบคลังขอมูล
ความรู ระบบการยมืคืนอุปกรณ  ระบบการมอบหมายงาน  เปนตน  ซึ่งระบบตางๆที่ไดดําเนินการ ยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 จากการประเมินในปการศึกษา 2552 พบวา ภาควิชาฯ จําเปนตองการพัฒนาในหลายประเด็น โดยตลอดปการศึกษา 
2553 ภาควิชาฯไดดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

แนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีไดดําเนินการ 
1. การพัฒนาบุคลากร 
    1.1 สายอาจารย 
 
 
 
 

 

• ไดมีการจัดสงอาจารยไปศึกษาตอปริญญาเอกท่ี
ประเทศแคนาดา 1 ทาน (อาจารยสุริยา จิรสถิตสิน) 

• ไดมีการสงอาจารย ลัคนสิริ ตรีรานุรัตน ไปเพ่ิมพูน
ความรูดานภาษาอังกฤษเปนเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 
54) เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับ



 
 

แนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีไดดําเนินการ 
        1.2 สายสนับสนุน 
 

• สนับสนุนการเล่ือนระดับของบุคลากร ดังน้ี 
1) นายธงชัย สุวรรณกาญจน เล่ือนระดับ 
จาก นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 เปน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 4 
(อยูระหวางการแกไขรายงานฉบับสมบูรณ) 
2) นส.สรินดา อรุณพันธ เล่ือนระดับ 
จาก นักวิชาการศึกษา 4 เปน นักวิชาการศึกษา 5  

         (อยูระหวางการจัดทํารายงานฉบับสมบรูณ) 
 3) นายสมศักด์ิ จินาพงศ ปรับตําแหนง 

           จาก ชางฝมืองานโลหะ 3 เปน ชางเครื่องมือกล  
           ระดับช้ัน 3 

2. สนับสนุนกิจกรรมการทําวิจัย • มีการจัดสัมมนาเร่ืองการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ 2 วัน โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สืบ
ศักด์ิ  นันทวานิช  และ  รศ .ดร .ไพศาล  เย็นฤดี  จาก
สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 
2554 

• มีการจัดกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของแตละกลุมวิจัยทุกสัปดาห 

• มีการ จัดฝกอบรมการสืบคนขอมู ลและการใช
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมโดยมีวิทยากร คือ คุณ
ประไพ จันทรอินทร และรตานา ยามาเจริญ 

• จัดสัมมนาและเปล่ียนเรียนรูกับกลุมวิจัย นําโดย ดร.
พิสุทธิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ • มีการจัดทําโปรแกรมเพ่ือชวยในการบริหารจัดการ 
และรวบรวมขอมูลไดแก ระบบการจัดการโครงงาน
นักศึกษา ระบบครุภัณฑ ระบบขอมูลงานวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพร ระบบดัชนีช้ีวัดรายบุคคล เปนตน  



 
 

บทท่ี 2 ผลการประเมินตามตวับงชีข้อง สกอ. 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 
 
 



 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
ตัวบงชี้ของ สกอ. 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรท้ังหมดผานการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และผานการรับรองจากสภาวิศวกร (ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด 21 คน มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 39 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 57 และ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4 (รองศาสตราจารยจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 17 
ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 61 และอาจารยจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 22)  และมี
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 16 คน ขาราชการจํานวน 3 คน วิศวกรจํานวน 1 คน ลูกจางประจําจํานวน 4 คน 
และพนักงานจํานวน 8 คน 
 ตัวบงช้ีท่ีมีคะแนนประเมินต่ําไดแก 
 ก.  ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยมีเพียงรอยละ 38.1 คิดเปน 3.17 คะแนน 
 ข. ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยมีเพียงรอยละ 14.29 คิดเปน 2.38 คะแนน 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
 ปการศึกษา 2553 คณาจารยภาควิชาฯ ไดรับเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวน 7,386,852.90 บาท หรือเฉล่ียคนละ 351,754.90 บาท คิดเปนคะแนนประเมิน 5 คะแนน อยางไรก็ตาม
ในสวนของตัวบงช้ีดานการตีพิมพยังอยูในระดับท่ีควรปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ภาควิชาฯ มีการดําเนินการในระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการดําเนินการท่ัวท้ังหนวยงาน 
อยางไรตามเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงตัวบงช้ีในระดับคณะและระดับภาควิชา ในปการศึกษา 2553 ดังนั้นจึง
ทําใหตองมีการปรับรูปแบบในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตัวบงช้ีท่ีกําหนด ซ่ึงจากการดําเนินการพบวา  
 ตัวบงช้ีท่ี 9.1  การมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาโดยในปการศึกษา 2553 ภาควิชาฯสามารถดําเนินการได 7 ขอ คิดเปน 4 คะแนน 
 กลาวโดยสรุป ภาควิชาฯ สามารถดําเนินงานบรรลุตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดโดยผลการประเมิน
ได 3.75 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

ครบ 5ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 7 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                 
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

มีผลการดําเนินงาน -การใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549 จํานวน  11 สาขาวิชา
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52
/2.1_1.pdf) 

 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มีผลการดําเนินงาน -เอกสารประกอบการประชุมกรรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 7/2551  ภาระงานใหม
และจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันจะรับเขาใหม
ปการศึกษา 2552-
2553(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Refer
ence52/2.1_3.pdf) 

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน      

มีผลการดําเนินงาน -คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร 045/2553 
เรื่องแตงต้ังคณะทํางานดูแลหลักสูตร  และ 
มอ 204.1/198 ขอแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ

ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม

กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 

กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม

กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 

80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

มีผลการดําเนินงาน  -แบบรายงานขอมูลการดําเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาค
การศึกษา 
1/2552(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Ref
erence52/2.1_6.pdf) 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุก
หลักสูตร 

มีผลการดําเนินงาน -รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญา
ตรี(http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร.xlsx) 

 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร                

 

ไมมีผลการดําเนินงาน  

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_4.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_6.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_6.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_6.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_6.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_6.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_6.pdf
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/teacher_name.xls
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/teacher_name.xls
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/teacher_name.xls


2-3 
 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี ้2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

หลั กสู ต รระหว า งสถ า บัน กับภาค รั ฐห รื อ

ภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค

2) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยที่เปด

สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ 

ง) 

มีผลการดําเนินงาน -การใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2549 จํานวน 11 สาขาวิชา
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference
52/2.1_1.pdf) 

 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยที่เปด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

มีผลการดําเนินงาน คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน
การวิจัย จํานวน 15 หลักสูตร จากจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด 30 หลักสูตร
(http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/cour
se/bachelor.html) 

ผลการดําเนินงาน 
 กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร เร่ิมตนจากการที่ภาควิชาฯไดมีการจัดต้ังคณะทํางานรางหลักสูตรเพื่อรวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่
เก่ียวของยกตัวอยาง เชน  

- แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- เกณฑการขอใบรับรองประกอบวิชาชีพ 
- จุดออนของหลักสูตรเดิม 
- ลักษณะบัณฑิตท่ีอตุสาหกรรมตองการ 
จากนั้นไดทําการปรับปรุงหลักสูตรตามขอมูลที่ไดโดยมีการวิเคราะหจากนั้นก็มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือดูแล

และกํากับใหเปนไปตามขอกําหนด โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวของ รับทราบผลและดําเนินการแกปญหาของแตละหลักสูตร 
 
จุดเดน 
 1. อาจารยแตละทานมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะทําใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
 
จุดออน 
 1. จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติเพยีงพอท่ีจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีไมเพียงพอตอหลักสูตรที่ตองเปดสอน 
 

  

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference52/2.1_1.pdf
http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/course/bachelor.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/course/bachelor.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/course/bachelor.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/course/bachelor.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/course/bachelor.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/entrance/course/bachelor.html
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.2 : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ค1 และ ง รอยละ 60 ขึ้นไป 

 
หรือ คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ค1 และ ง รอยละ 12 ขึ้นไป  

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 
กรณีท่ี 1 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง   

ตัวหาร  

กรณีท่ี 2 
 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนินงาน  

ตัวตั้ง    

ตัวหาร    

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
35 38.10 3.17  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
           การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด 21 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 38.09 
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.66  และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 
 

หลักฐาน: 
          รายละเอียดอยูในหัวขอ 1.7 (จํานวนอาจารยและบุคลากร) 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.3 : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ค1 และ ง รอยละ 30 ขึ้นไป 

 
คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ค1 และ ง รอยละ 6 ขึ้นไป  

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 
กรณีท่ี 1 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง   

ตัวหาร  

กรณีท่ี 2 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนินงาน  

ตัวตั้ง    

ตัวหาร    

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
10 14.29 2.38  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
          การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด 21 คน มีตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 3 คน คิดเปน               รอยละ 
14.28 ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.66 และอาจารยจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 19.04 
 

หลักฐาน: 
             รายละเอียดอยูในหัวขอ 1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 4 3  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

มีผลการดําเนินงาน - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(LMS) 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ

รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ี

กํ า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ไมมีผลการดําเนินงาน  

 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู

ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา

วิจัย 

มีผลการดําเนินงาน -
Project(https://www.ie.psu.ac.th/intro_login
2/index_s.php) 
- 
ฝกงาน (http://infor.eng.psu.ac.th/training/) 

 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีผลการดําเนินงาน  ฝกงาน (http://infor.eng.psu.ac.th/training/) 

 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

ไมมีผลการดําเนินงาน  

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจั ดก าร เ รี ยนการสอนและ ส่ิ ง

ไมมีผลการดําเนินงาน  

http://lms.psu.ac.th/
http://infor.eng.psu.ac.th/training/
http://infor.eng.psu.ac.th/training/
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

มีผลการดําเนินงาน 
 

- มคอ. 2 อุตสา
หการ(http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/
TQF_IE_18_01_54.doc) 
- มคอ. 2 การ
ผลิต (http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/T
QF2-MFE-18-01-2011.doc) 

 

 
 

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 2 

ผลการดําเนินงานภาควิชาฯ 
            วิชาเรียนในทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั โดยมีการใช
โปรแกรมชวยในการสอนเพ่ือใหอาจารย และนักศึกษาไดมีโอกาสส่ือสารกันไดตลอดเวลา และทุกหลักสูตรมีรายวิชา Project การฝกงาน 
และสหกิจเพื่อใหนักศึกษาไดมีการฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรม 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดการการเรียนการสอนที่เปนระบบและมีแนวทางในการดําเนินงานตามมาตรฐาน  มกอ. 
2. โรงงานสวนใหญในภาคใตใหความรวมมือกับภาควิชาฯเปนอยางด ี

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ในสวนองภาคใตสวนใหญจะมีโรงงานขนาดเล็ก ดังนั้น นักศึกษาสวนใหญตองฝกที่ภาคกลางสงผลใหมีปญหาเร่ืองการ

นิเทศนักศึกษาฝกงานและ คาใชจายทีน่ักศึกษาตองจายเพิม่ 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/TQF_IE_18_01_54.doc
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/TQF_IE_18_01_54.doc
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/TQF2-MFE-18-01-2011.doc
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/TQF2-MFE-18-01-2011.doc
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องคประกอบท่ี 4 
การวิจัย 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ 4.3 :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
กลุมสถาบัน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ข และ ค2 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

ค1 และ ง 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 75,000 บาทขึ้นไปตอคน  

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง   

ตัวหาร  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
180,000.00 351,754.90 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
            คณาจารยภาควิชาฯ ไดรับเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันจํานวน 7,386,852.9 บาท หรือเฉลี่ยคนละ 351,754.90 
บาท ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรของภาควิชาฯ ทํางานวิจัยโดยการสนับสนุนใหมีการจัดต้ังทีมวิจัยเฉพาะทางโดยไดรับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินการจากคณะฯ ซึ่งในสวนของภาควิชาฯ สนับสนุนในดานสถานท่ีของหองวิจัยเฉพาะทาง โดยในปการศึกษา 
2553 มีทีมวิจัยเฉพาะทางในภาควิชาฯ ทั้งหมด 5 ทีม ไดแก 
           1. ทีมวิจัยการยศาสตรและเทคโนโลยีความปลอดภยั (Ergonomics and Safety Technology: EAST)  
          2. ทีมวิจัยเทคโนโลยีประยุกตเพื่อการผลิต (Applied Technology for Manufacturing: ATM) 
          3. ทีมวิจัยวิศวกรรมการจัดการ (Engineering ManagemenT Center: ETC)  
           4. ทีมวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain) 
          5. ทีมวิจัยการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality Improvement) 
 
 

หลักฐาน: 

1. http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/ie-research.html 
 

http://share.psu.ac.th/blog/kp-east
http://www.ie.psu.ac.th/gise/viewpage.php?page_id=16
http://www.ie.psu.ac.th/gise/viewpage.php?page_id=13
http://www.ie.psu.ac.th/gise/viewpage.php?page_id=22
http://www.ie.psu.ac.th/ieresearch
http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/ie-research.html
http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/ie-research.html
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ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณาจารยภาควิชาฯมีความตระหนักในภาระหนาที่งานวิจัย  มีความรูทางวิชาการและพรอมท่ีจะทําวิจัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติยังมีนอย 
2. จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีนอย  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
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องคประกอบท่ี 9  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ 9.1 :ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
7 7 4  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

  

ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

มีผลการดําเนินงาน -รายงานประจําปการประเมินคุณภาพคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
2552(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_2
552.pdf) 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

มีผลการดําเนินงาน -วิสัยทัศน / พันธกิจ
(http://www.eng.psu.ac.th/th/vision-
mission-goal.html) 

 3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

มีผลการดําเนินงาน - รายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพ(http://phoenix.eng.psu.ac.t
h/qa/SAR_52/SAR_DEPARTME
NT/SAR_2552_IE.pdf) 
- ตัวบงชี้ท่ี 16,17 (สมศ.) 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1)การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

มีผลการดําเนินงาน -SAR ภาควิชา
(http//www.ie.psu.ac.th/ie2010/inde
x.php/sar-2009-content.html) 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_2552.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_2552.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_2552.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_2552.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_2552.pdf
http://www.eng.psu.ac.th/th/vision-mission-goal.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/vision-mission-goal.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/vision-mission-goal.html
http://www.eng.psu.ac.th/th/vision-mission-goal.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_DEPARTMENT/SAR_2552_IE.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_52/SAR_DEPARTMENT/SAR_2552_IE.pdf
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/manual_qa.pdf
http://www.ie.psu.ac.th/sar2/Upload/manual_qa.pdf
http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/sar-2009-content.html
http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/sar-2009-content.html
http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/sar-2009-content.html
http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/sar-2009-content.html
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 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัว
บงชี้ 

มีผลการดําเนินงาน -แผนกลยุทธคณะ
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&
Q/?file=plan.html) 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง9 องคประกอบ
คุณภาพ 

มีผลการดําเนินงาน -Web Application 
center(https://infor.eng.psu.ac.th/wa
c/index.php?menu=public&gid=37) 

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

ไมมีผลการดําเนินงาน  

 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 

ไมมีผลการดําเนินงาน  

 9. มีแนวปฏิบั ติที่ดีหรืองานวิจัยด านการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

มีผลการดําเนินงาน  กลุมงานสนับสนุนการ
วิจัย (http://www.acaser.eng.psu.a
c.th/content/) 

ผลการดําเนินงาน 
          ภาควิชาฯมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่
สอดคลองกับคณะฯ ในสวนกลไกของการประกันคุณภาพภาควิชาไดมีการควบคุมและติดตามงานอยางตอเนื่องผานระบบการประชุม และการ
ประเมินตาง ๆ นอกจากน้ัน ภาควิชาฯยังใหความสําคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมคุณภาพของคณะฯ ไดแก กิจกรม 5 ส กิจกรรมการจัดการความรู 
กิจกรรมโครงการพัฒนางาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใชกิจกรรมดังกลาวในการปรับปรุงงานของภาควิชาฯใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ภาควิชาฯยังให
ความสําคัญกับการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เชน การจัดทําโปรแกรมระบบประชุม ระบบ
จองหอง ระบบรายการครุภัณฑ ระบบการมอบหมายงาน ระบบการจัดการโครงงานนักศึกษา ระบบคลังความรู เปนตน       

หลักฐาน : 
          ดังตารางดานบน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผูปฏิบัติงานบริหารมีความรู ความเขาใจในระบบงานของคณะฯเปนอยางดี หากมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีจะชวยใหภาควิชาฯ

สามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวน  ถกูตองและทันเวลามากยิ่งขึ้น  
2.      มีระบบการจัดการสารสนเทศท่ีชวยในการจัดการและการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆของภาควชิาฯยังไมคอยครบถวน ทําใหคาตัวชี้วัดบางตัวตํ่ากวาที่เปนจริง 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=plan.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=plan.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=plan.html
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=plan.html
https://infor.eng.psu.ac.th/wac/index.php?menu=public&gid=37
https://infor.eng.psu.ac.th/wac/index.php?menu=public&gid=37
https://infor.eng.psu.ac.th/wac/index.php?menu=public&gid=37
https://infor.eng.psu.ac.th/wac/index.php?menu=public&gid=37
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/


 
 

บทท่ี 3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
บทสรุปผูบริหารตัวบงช้ีของ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

- ดานคุณภาพบัณฑิต 
- ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
- ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
- ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ตัวบงชี้ของ สมศ. 

 
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 

- ดานคุณภาพบัณฑิต 
จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ สมศ. พบวา ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ   

ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของภาควิชาฯ มีผลการประเมินตํ่ามาก คือ 0.37 คะแนน ทั้งน้ีเปนเพราะภาควิชาฯ   
มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 กลุมหลัก คือ กลุมที่เนนงานวิจัย (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) และกลุมที่ไม
เนนงานวิจัย (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) ซึ่งกลุมหลังจะมีจํานวนนักศึกษาคอนขางมาก ซึ่งทํางานวิจัยสวนใหญเปนงาน
ระดับสารนิพนธเทาน้ัน จึงทําใหผลการประเมินของตัวบงช้ีดังกลาวคอนขางตํ่า 

- ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ในสวนของงานวิจัยของอาจารยและบุคลากรของภาควิชาฯในปการศึกษา 2553 ไดมีการผลักดันใหเกิด

งานวิจัยในลักษณะที่มีความเฉพาะทางและใหอาจารยและบุคลากรสังกัดทีมวิจัยที่สนใจเพ่ือใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่มี
ระดับสูงข้ึนได อยางไรก็ตามเน่ืองจากในป 2553 เปนชวงของการปรับรูปแบบของการสนับสนุนงานวิจัย และยังเปนชวง
เริ่มตนของการทํางานวิจัยเฉพาะทางจึงยังไมสามารถผลิตผลงานในชวงปน้ี แตถามองจากมุมของการเริ่มตนทํางานวิจัยโดย   
ดูจากจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยและจํานวนเงินงบประมาณสนับสนุน พบวาในป 2553 ตัวบงช้ี 4.3 (สกอ.) เรื่อง   
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของภาควิชาฯ มีจํานวนที่สูง ซึ่งนาจะสงผลตอจํานวนผลงานการตีพิมพเผยแพรที่   
จะมีมากขึ้นในปตอ ๆ ไป 

- ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
เน่ืองจากภาควิชาฯมีภาวะวิกฤตเรื่องจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติในระดับปริญญาเอก และจํานวนอาจารย   

ที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย จึงทําใหคาตัวบงช้ีเรื่องการพัฒนาอาจารยจึงคอนขางตํ่าตามไปดวย อยางไร   
ก็ตามทางภาควิชาฯไดมีนโยบายในการผลักดันอาจารยใหเรียนตอในระดับปริญญาเอก รวมท้ังสนับสนุนการทําวิจัยมากขึ้น
เพ่ือใหอาจารยสามารถนําผลงานยื่นขอปรับตําแหนงทางวิชาการได 

- ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ภาควิชาฯไดมีโครงสรางระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักการของคณะฯ โดยไดมีการวางแนวทาง

ในการดําเนินการตามเกณฑบริหารจัดการคุณภาพที่เปนมาตรฐาน อยางไรก็ตามเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ   
ตัวบงช้ีในระดับภาควิชา จึงทําใหในป 2553 จึงยังอยูระหวางการปรับระบบใหสอดรับกับตัวบงช้ีและเกณฑตาง ๆ ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้นตอไป 
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ 3: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

เกณฑการประเมิน : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมลู
ยอนหลัง 3 ป 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง    
- กรณีที่ 1     
- กรณีที่ 2     

- กรณีที่ 3     
- กรณีที่ 4     
- กรณีที่ 5     

ตัวหาร      

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

10 1.5 0.37   บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
              ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปจจุบันยังมีการตีพิมพในระดับประเทศ แตยังขาดการตีพิมพในระดับนานาชาติ ดังน้ันภาควิชา
ฯจึงไดจัดใหมีโครงการสนับสนุนการเขียนบทความในระดับนานาชาติขึ้น อยางไรก็ตามเน่ืองจากการผลักดันดังกลาวยังเพิ่งเร่ิมตนเม่ือป 2553 จึงยัง
อยูระหวางการพัฒนาไปสูการเผยแพรที่มีคุณภาพระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

หลักฐาน: 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=IC.html 
 
 
 
 
 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=IC.html
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ขอสรุปโดยรวมดานคุณภาพบัณฑิต 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
3. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการสนับสนุนใหมีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพท้ังดานสถานท่ีการทําวิจัย และ

กิจกรรมการอบรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน การใชระบบสารสนเทศงานวิจัย รวมท้ังในหลักสูตรไดกําหนดใหมีวิชาระเบียบวิธวีิจัยและวชิา
สัมมนาท่ีชวยแนะแนวทางนักศึกษาในการทําวิจัยและตีพิมพผลงานวิชาการ 

4. หลักสูตรไดกําหนดใหการยื่นเสนอผลงานตอวารสารวิชาการเปนหน่ึงในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า จึงเปนอุปสรรคในการสรางผลงานในระดับนานาชาติ 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชื่อตัวบงชี้ 5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

เกณฑการประเมิน : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

                 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผ ล ร ว ม ข อ มู ล
ยอนหลัง 3 ป 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง    
- กรณีที่ 1     
- กรณีที่ 2     
- กรณีที่ 3     

- กรณีที่ 4     
- กรณีที่ 5     

ตัวหาร      

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
20 12.91 3.23  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
              ในสวนของงานวิจัยของอาจารยและบุคลากรของภาควิชาฯในปการศึกษา 2553 ไดมีการผลักดันใหเกิดงานวิจัยในลักษณะท่ีมีความเฉพาะ
ทางและใหอาจารยและบุคลากรสังกัดทีมวิจัยที่ซึ่งนาจะทําใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีระดับสูงขึ้นได ดังน้ันในป 2553 จึงมุงเนนในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการเพ่ือการขอทุนในการทําวิจัยและผลักดันไปสูผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติในปตอ ๆ ไป 

หลักฐาน: 
1. http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 

 
 
 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html
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ขอสรุปโดยรวมดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
5. ภาควิชามีนโยบายสงเสริมงานวิจัยดานการสนับสนุนสถานที่ในการทําวิจัยและงบประมาณในการจัดสรรรางวัลใหแกผูสรางสรรค

ผลงาน 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

3. อาจารยมีภาระงานสอนและบริหารคอนขางมาก (อาจารยในภาควิชาฯมีจํานวน 19 คน ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ จํานวน 4 คน 
และผูบริหารภาควิชาจํานวน 5 คน นกัศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนประมาณ 300 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 40 คน) 

4. อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรืออาจารยที่มีประสบการณในการทําวิจัยและตีพิมพผลงานวิชาการ เปนสัดสวนนอย หรือภาควิชามี
อาจารยที่เนนการสอนเปนสัดสวนคอนขางมาก 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ชื่อตัวบงชี้ 14: การพัฒนาคณาจารย   

เกณฑการประเมิน : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน 
 ตําแหนง 

วิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา 
2551 2552 2553 รวม 3 

ป 
คาถวง
น้ําหนัก 

ผลรวมขอมลู 3 
ปยอนหลัง 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  
อาจารย 

ป.ตรี - - -     
ป.โท 2 1 1   
ป.เอก 1 - -   

ผศ. 

ป.ตรี 1 1 1   

ป.โท 5 5 6   
ป.เอก 7 7 7   

รศ. 
ป.ตรี - - -   
ป.โท 2 2 2   
ป.เอก 1 1 1   

ศ. 

ป.ตรี - - -   

ป.โท - - -   
ป.เอก - - -   

ตัวหาร  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 4.02 3.35  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
      ภาควิชาฯมีนโยบายในการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยในปการศึกษา 2553 ไดสง อาจารยสุริยา จิรสถิตสิน ไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกที่ประเทศแคนาดา และในปจจุบันมีอาจารยอีก 2 ทาน ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก คือ อาจารยศิวศิษย วิทยศิลป กําลังศึกษาตอที่
ประเทศอังกฤษ และ อาจารยวนัฐฌพงษ คงแกว กําลังศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับอาจารยรุนใหมที่อยูระหวางการเตรียมตัวเพื่อ
การศึกษาต่ิ ภาควิชาฯไดสนับสนุนใหพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาโดยการเขาศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนเวลา 3 เดือน นอกจากน้ัน 
ภาควิชาฯยังไดเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน (Otto Van Guericke University) เพื่อรวมพัฒนาอาจารยสูระดับปริญญาเอกดวย 

 



3-7 
 
หลักฐาน: 

รายละเอียดอยูในหัวขอ 1.7 (จํานวนอาจารยและบุคลากร) 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
6. มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
5. ยังไมสามารถรับอาจารยใหมที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกไดโดยตรง 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ชื่อตัวบงชี้ 15: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

เกณฑการประเมิน : 
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 5 3.76  (สกอ) 

 
 บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนินงาน: 
                ภาควิชาฯมีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานตามกลไกท่ีกําหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร นอกจากน้ันภาควิชาฯไดมีการนําดัชนีชี้วัดท่ี
กําหนดกระจายสูการกําหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล โดยไดเร่ิมดําเนินการเมื่อปการศึกษา 2552 อยางไรก็ตามเนื่องจากตัวชี้วัดในป 2553 ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจาก ป 2552 เปนอยางมาก รวมทั้งแนวทางการวัดของตัวชี้วัดยังไมคอยชัดเจนจึงทําใหในป 2553 ภาควิชาฯ จึงยังไมมีการผลักดัน
ตัวชี้วัดไปยังระดับบุคคล แตไดมีการวางระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูการวัดในระดับบุคคลในปตอไป 

หลักฐาน: 
2. www.ie.psu.ac.th 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
7. บุคลากรมีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
6. การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 



 
 

บทท่ี 4 สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
4.1 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (ฟอรม สกอ.) 
4.2 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (ฟอรม สมศ.) 
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