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คํานํา 
 
 

รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน Self Assessment Report (SAR) 
ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการฉบับนี้ เป็นรายงานประจําปีการศึกษา 2554 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2554 ถึงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2555) จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิงานและประเมินคุณภาพตนเองใน
รอบระยะเวลาดังกล่าวและเพือ่ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ใช้ในการตรวจประเมินผล
การดําเนินงานของภาควิชาฯ ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ที่ภาควิชาฯ ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน (Commit KPIs) ไว้ ซึ่งประกอบดว้ยตัวบ่งชี้
มาตรฐานครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั และระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ รวม 10 ตวับ่งชี้ แบง่เป็นตัวบง่ชี้ของ สกอ. จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน  4 ตัว
บ่งชี ้   

 

ผลของการประเมินคุณภาพภายในในครั้งนี้  จะเป็นแนวทางในการปรับปรงุและกระตุ้นให้มกีาร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพภายใน โดยอาศัยหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจรงิและ
ตรวจสอบได้อยา่งต่อเนือ่งตอ่ไป  

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ   เจตวิจิตร) 
 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
        วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
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บทที่ 1   
ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอน
ในปี พ .ศ .  2516 โดยนักศึกษารุ่นแรกที่ เข้าเรียนเป็นนักศึกษาที่ เรียนผ่านช้ันปีที่ 2 จากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 13 คน มาเรียนในช้ันปีที่ 3 ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  นับจาก พ.ศ.2516 
เป็นต้นมา ภาควิชาฯได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาฯได้เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีเพิ่มอีกสาขาหน่ึงคือสาขาวิศวกรรมการผลิต  ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับนักศึกษารุ่นแรกจํานวน 5 คน   อีก 5 ปีต่อมา ได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการผลิต  พร้อมกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)  
ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  โดยมีนักศึกษารุ่นแรก
จํานวน 25 คน และ และ พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจํานวน 2 คน  

ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนื่องจากภาควิชาฯได้
เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบขึ้นมาแทน  และในปี พ.ศ. 2553 ได้ปิดหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เนื่องจากข้อจํากัดด้านจํานวนอาจารย์และทรัพยากรอื่นๆ 

พ.ศ. 2555 ภาควิชาฯ กําลังดําเนินจัดทําหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดทําการสอนในปีการศึกษา 2556 นี้ 

ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอตุสาหการและ
สาขาวิศวกรรมการผลิตจํานวนทั้งส้ิน 311 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาค
ปกติ) จํานวน 49 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจดัการอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)  จํานวน 87 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน 38 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา 
จํานวน 22 คน  (ปฏิบัติหน้าที่จาํนวน 19 คน ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 3 คน) และบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน 16 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จํานวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จาํนวน 4 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 
3 คน  และพนักงานเงินรายได ้จํานวน 6 คน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
• จุดประสงค ์
    (เจตนารมณ)์ 

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดบัสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้และเป็น
สถาบันที่รับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จรงิ 

• วิสัยทัศน์
(Vision) 

เป็นภาควิชาที่ผลิตวิศวกรและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย รวมทัง้ถา่ยทอดเทคโนโลยี 
ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นคุณภาพสู่ระดับสากล 

• พันธกจิ 
(Mission) 

1. ผลิตวิศวกรทีม่ีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ 
การทํางานเป็นทีมมีความสามารถในการวิเคราะห์และการแกป้ัญหาได้ มีความ 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
2. สร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอด 
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่สากล 
3. บูรณาการองค์ความรู้และติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรงุใช้ใน 
การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหท้ันสมัยและตรงกับความตอ้งการ
อยู่เสมอ 
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4. พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรยีนรู ้การเผยแพร่
ผลงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างตอ่เนื่อง 
 

• วัตถุประสงค ์
    เชงิกลยุทธ ์

1.  เพื่อทําการสอนและผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอตุสาหการและการผลิต ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการของเอกชนรวมทัง้หน่วยงานภาครัฐ  
2.  เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
3.  เพื่อบรกิารวิชาการแก่ชุมชน  
4.  เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

ในปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ภาควิชาฯ มี
โครงสร้างของการบริหารงานดังแผนผังข้างล่าง และเน่ืองจากมีการเปลี่ยนผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นมา จึงมีการลดจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯ จาก 4 คน 
เหลือ 3 คน กล่าวคือ ปัจจุบันไม่มีตําแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายบริหาร ส่วนตําแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯ
ที่เหลือยังคงไว้เหมือนเดิม 
 

 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รองหัวหน้าฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
รองหัวหน้าฯ 

ฝ่ายกิจการ น.ศ. 
รองหัวหน้าฯ 
ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตฯ 

รองหัวหน้าฯ 

ฝ่ายบริหาร 
ผอ.หลักสูตร 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

รอง ผอ.หลักสูตรคณาจารย์ประจํา 

บุคลากรสายสนับสนุน 
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1.4 ผู้บริหาร 
 

ช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 มีนาคม 2555 
 

  

 

  

  ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
หัวหน้าภาควิชาฯ 

 

  

     
ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
รองฯ ฝ่ายบริหาร 

รศ.วนิดา รัตนมณี 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ  
ไชยประพัทธ์ 

รองฯ ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
รองฯ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
ผอ.หลักสูตร ป.โท การ
จัดการอุตสาหกรรม 

   
 
 
 

  

ช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน 
 

 
ผศ.เจริญ เจตวิจิตร 
หัวหน้าภาควิชาฯ 

 

    
รศ.วนิดา รัตนมณี 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ  
ไชยประพัทธ์ 

รองฯ ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
รองฯ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
ผอ.หลักสูตร ป.โท การ
จัดการอุตสาหกรรม 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคปกติ  ภาคพิเศษ รวม 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   1 
 - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 1 -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   2 
 - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 1 -  
 - สาขาการจัดการอุตสาหกรรม - 1  

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   2 
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 -  

 • สาขาวิศวกรรมการผลิต 1 -  

 
1.6 ข้อมูลอาจารยแ์ละบุคลากร 
 

ในปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน 38 คน แบ่งเปน็ 
บุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) จํานวน 22 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 16 คน สรุปดังนี ้
 
 
 
 

 

ข้อมูลอาจารย ์
 

 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย ์ - 5 - 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 6 7 14 
รองศาสตราจารย ์ - 2 1 3 

รวม (คน) 1 13 7 22 
จํานวนอาจารยท์ี่ปฏิบัติงานจรงิ (คน) 19 
จํานวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาตอ่ (คน) 3 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (คน) 22 
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2554 อ.กุลภัสร์ ทองแก้ว เริ่มทํางานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 (รวม 7 เดอืน) 

 

รายนามอาจารย ์
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม ตําแหน่ง 

1 รศ.สมชาย  ชูโฉม ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

2 รศ.วนิดา  รัตนมณี ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

3 รศ.ดร.นกิร  ศิริวงศ์ไพศาล ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

4 ผศ.เจริญ  เจตวจิิตร ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5 ผศ.ดร.กลางเดอืน  โพชนา ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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รายนามอาจารย ์(ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม ตําแหน่ง 

6 ผศ.คํารณ  พิทักษ ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

7 ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

8 ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

9 ผศ.บุญเรือง  มานะสุรการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

10 ผศ.พิจิตร  พิศสุวรรณ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

11 ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิร ิ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

12 ผศ.ยอดดวง  พันธ์นรา ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

13 ผศ.สงวน  ตั้งโพธิธรรม ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

14 ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพทัธ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

15 ผศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

16 ผศ.ดร.องุ่น  สังขพงศ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

17 ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย พนักงานมหาวทิยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

18 น.ส.ลัคน์สิร ิตรีรานุรัตน์ พนักงานมหาวทิยาลัย อาจารย ์

19 น.ส.กุลภัสร ์ทองแก้ว  พนักงานเงินรายได ้ อาจารย ์

20 นายวนัฐฌพงษ ์ คงแก้ว พนักงานมหาวทิยาลัย อาจารย ์(ศึกษาต่อ ป.เอก) 

21 นายศิวศิษย ์วิทยศิลป์ พนักงานมหาวทิยาลัย อาจารย ์(ศึกษาต่อ ป.เอก) 

22 นายสุริยา  จิรสถิตสิน พนักงานมหาวทิยาลัย อาจารย ์(ศึกษาต่อ ป.เอก) 

 
ข้อมูลบุคลากร 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
ข้าราชการ 3 
พนักงานมหาวทิยาลัย 4 
ลูกจ้างประจํา 3 
พนักงานเงินรายได ้ 6 

รวม 16 
 

รายนามบุคลากร 
 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม  ตําแหน่ง 

1 นายกิตตพิงษ ์ อาดัม ข้าราชการ ช่างเทคนิค 

2 นายบุญส่ง  ศรีทองช่วย ข้าราชการ ช่างเทคนิค 

3 นายอับดลหรอ้ศักดิ ์ ยีละ ข้าราชการ ช่างเทคนิค 

4 นายประโชต ิ ดําสองสี พนักงานมหาวทิยาลัย วิศวกร 

5 นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ พนักงานมหาวทิยาลัย นักวิทยาศาสตร ์
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รายนามบุคลากร (ต่อ) 
 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล  กลุ่ม ตําแหน่ง 

6 น.ส.พรเพ็ญ  วงศ์พจน์ พนักงานมหาวทิยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา 

7 น.ส.สรินดา  อรุณพันธ ์ พนักงานมหาวทิยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา 

8 นายสมศักดิ ์ จีนาพงษ ์ ลูกจ้างประจํา ช่างฝีมืองานโลหะ  

9 นายถาวร  จุลนิล ลูกจ้างประจํา ช่างฝีมืองานโลหะ  

10 นายหิรัญ  เพชรชูกูล ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป 

11 นายจิระ  บุญทอง พนักงานเงินรายได ้ ช่างเทคนิค 

12 นายศราวุฒิ แหละหมัด พนักงานเงินรายได ้ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

13 น.ส.นาฎฐีกา จนัทร์เล่ือน พนักงานเงินรายได ้ นักวิชาการศึกษา 

14 น.ส.จันทนา นกแก้ว พนักงานเงินรายได ้ พนักงานเก็บเอกสาร 

15 น.ส.ยุพด ี บินหลี พนักงานเงินรายได ้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลักสูตร ป.โท MIM) 

16 น.ส.อรวรรณศิร ิ หนูอุไร พนักงานเงินรายได ้ นักวิชาการศึกษา (หลักสูตร ป.โท MIM) 
 
1.7 ข้อมูลนักศึกษา 
 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน/ปีการศึกษา) 
  2552 2553 2554 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต -   2   2 
     

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
 - ภาคปกติ   56         44  49 
 - ภาคพิเศษ 112 103  87 
     

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 349 330 311 

 รวมทกุระดับ (คน) 517 422 449 
 

1.8 ข้อมูลอาคารสถานที ่
 อาคารหลักที่ใชด้ําเนินการในดา้นการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัยและบริการ 
วิชาการจํานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารสตางค์ มงคลสุข อาคารบรรยายกลาง อาคารศูนยว์ิจัยวิศวกรรมประยุกต์
สิรินธร  โรงปฏิบัติการเช่ือมโลหะ  และโรงปฏิบัติการหล่อโลหะ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีสํานักงานอยูท่ีอ่าคารสตางค์ มงคลสุข  ซึ่งเป็นอาคารหลักของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ตั้งของสํานกังานภาควิชาต่าง ๆ แล้วยังเป็นพื้นที่สําหรับการเรยีนการ
สอนในรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย มีห้องหรือโรงปฏิบัติการจํานวนหลายห้อง (ของภาควิชาฯ) ที่อยูใ่นอาคาร
สตางค์ฯ เช่น หอ้งปฏิบัติการ CAD/CAM โรงปฏิบัติการตดัโลหะ และโรงปฏิบัติการโลหะแผ่น เป็นต้น  เนื่องจาก
การปฏิบัตกิารแต่ละอย่างจําเป็นต้องใช้พื้นทีจ่ํานวนมากและพื้นที่ของอาคารสตางค์ฯ ไมเ่พยีงพอ จงึต้องแยกโรง
ปฏิบัติการออกไปที่อาคารอ่ืนอกีสองอาคาร ได้แก่ โรงปฏิบตัิการเช่ือมโลหะและโรงหล่อโลหะ อนึ่ง ปัจจุบันนี้
ภาควิชาฯ ไม่ได้เปิดสอนรายวชิาเกี่ยวกับปฏิบตัิการหล่อหลอมโลหะแล้ว   แต่ภาควิชาฯ ยังคงเรียกชือ่โรงหล่อ
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โลหะเหมือนแต่ก่อน โรงหล่อโลหะเป็นอาคารสามช้ัน มีห้องสําหรับใชง้านต่าง ๆ เช่น ห้องพกัอาจารย์ หอ้งเรียน 
และห้องวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
 สําหรับการเรยีนการสอนในรายวิชาบรรยายน้ันเกือบทุกวิชาจะใช้อาคารบรรยายกลาง กับอาคาร
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยกุต์สิรนิธร  
 
1.9 ข้อมูลงบประมาณ 

 

งบประมาณแผ่นดิน – ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 (ไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 

ปีงบประมาณ รายรับ (บาท) 
2552 998,535  
2553 363,243 
2554 526,052 
รวม 1,887,830 

 
งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ – ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 (ไม่รวมงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้) 
ปีงบประมาณ รายรับ 

2552 1,987,142 
2553 2,003,156 
2554 1,956,315 
รวม 5,946,613 
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บทที่ 2   
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินรายองค์ประกอบประจําปีการศึกษา 2554 

 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 

หลักสูตร ระดบัปริญญาโทจํานวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จาํนวน 1 หลักสูตร  โดยมีนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวนทั้งส้ิน 311 คน นักศึกษาระดับปรญิญาโทภาคปกติจํานวน 49 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทภาคพิเศษจํานวน 87 คน และนักศึกษาระดับปรญิญาเอกจํานวน 2 คน ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวม
ทั้งส้ิน 38 คน ประกอบดว้ยอาจารย์ประจํา จํานวน  22 คน (ปฏิบัติหน้าที่จํานวน 19 คน ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 3 คน) และบุคลากรสายสนับสนนุ จํานวน 16 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จํานวน 3 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จาํนวน 4 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน  และพนักงานเงินรายได้ จํานวน 6 คน 

 

ภาควิชาฯ ต้องประเมินผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 3 องค์ประกอบ รวม 6 ตัวบ่งชี้ และประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่
กําหนดขึ้นโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อีกจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน และ ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนา
และประกันคุณภาพภายใน รวม 4 ตัวบ่งชี้  จึงมีตัวบ่งชี้จํานวนทั้งส้ิน 10 ตัวบ่งชี้ 

 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี กล่าวคือ ได้คะแนนเฉล่ียของตัวบ่งชี้ทั้ง 6 ตัวของ 
สกอ. เท่ากับ 3.91  สาเหตุที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ค่อยสูงนักเนื่องจากมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินต่ําจํานวนสอง
ตัว ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก) ได้ 3.10 คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (อาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ) ได้ 2.33 คะแนน  

 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีถัดๆ ไป เนื่องจากมีอาจารย์
จํานวน 3 คนกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกและใกล้จบการศึกษา ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จะเพิ่มขึ้น  
สําหรับตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์จํานวน 1 คน ได้ส่งผลงานเพื่อ
ขอเล่ือนตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ รวมทั้งยังมีอาจารย์อีก 2 คน กําลังรวบรวมผลงานเพื่อเสนอขอ
ตําแหน่ง 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินได้เสนอแนะในปีก่อนว่าในปีการศึกษา 2554 ควรปรับตัวบ่งชี้ให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานของภาควิชาฯมากยิ่งขึ้นด้วยการเปล่ียนจากการประเมินผลการดําเนินงานในด้าน
คุณภาพบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 3 (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่) 
มาเป็นการประเมินผลการดําเนินงานในด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามตัวบ่งชี้ที่ 6 (งานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์)แทน ผลปรากฏว่าในปีการศึกษา 2554 มีผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 37.21 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ สมศ.กําหนดไว้
ที่ร้อยละ 20 ทําให้ได้คะแนนประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ที่ 6 เท่ากับ 5 
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ตารางสรปุคะแนนและผลการประเมินรายองค์ประกอบ (SAR-6) 
 
ลําดับที่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
2 การผลิตบัณฑิต ( 5 ตัวบ่งชี้ ) 3.37 พอใช ้
3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา   
4 การวจิัย ( 3 ตัวบ่งชี้ ) 5.00 ดีมาก 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
6 การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม   
7 การบริหารและการจดัการ   
8 การเงินและงบประมาณ   
9 ระบบและกลการประกันคุณภาพ ( 2 ตัวบ่งชี้ ) 4.45 ดี 
10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)   

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.07 ดี 
 ผลการประเมินระดับหน่วยงาน   ดี 
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ผลงานดําเนินการตามองคป์ระกอบ/ตัวบง่ชี้ของการประเมินคณุภาพภายใน (สกอ.) และประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2554 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  (SAR-7) 

 

ปีการศึกษา 2552 – 2554  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 55 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน  คะแนน 

ตั้ง 
2552 

หาร 
2552 

ปี 
2552 

ตั้ง 
2553 

หาร 
2553 

ปี 
2553 

ตั้ง 
2554 

หาร 
2554 

ปี 
2554 

เพิ่มจาก 
ปี 53 (%) ปี 2554 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (5) 25               3.37 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ข้อ) 5           7     6   4.00 
สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 5 8 20 40.00 8 21 38.10 8 21.5 37.21 -2.33 3.10 
สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  (ร้อยละ) 5 3 20 15.00 3 21 14.29 3 21.5 13.95 -2.33 2.33 
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ข้อ) 5           4     6   4.00 
สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย์ (ระดับคุณภาพ) 5 85 20 4.25    87 21 4.14 88 21.5 4.09   3.41 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3) 15               5.00 
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน 
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (บาท/คน) 

5 6,620,172 17 389,422 7,776,751 18 432,042 3,356,733 19 181,445   5.00 

สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ร้อยละ) 

5 2.5 20 12.50 4.75 21 22.62 7.25 21.5 33.72   5.00 

สมศ. 6. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 5 - 20 - 7 21 33.33 8 22 37.21   5.00 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2) 10               4.45 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ข้อ) 5           7     9   5.00 
สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
(คะแนนประเมิน) 

5           3.76     3.90   3.90 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.07 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินในภาพรวม 
 

 ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการต้องประเมินผลการดําเนินงานตาม
องค์ประกอบที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ และประเมินผลตามที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) อีกจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2) ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและ
พัฒนาสถาบัน และ 3) ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน สรุปดังนี้ 

1  ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
          ภาควิชาฯ มีผลการประเมินในภาพรวมคิดคะแนนเฉล่ีย 3.90 จัดอยู่ในระดบัดี โดยแยก
เป็นแต่ละองค์ประกอบ ดงันี ้
 องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
 

         ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
                 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 
2 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจาํนวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจํานวน 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรต่างมี
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอย่างชัดเจน  มีการดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่ สกอ.
กําหนด จํานวน 6 ข้อ คะแนนจากการประเมินตนเองจึงเท่ากับ 4 ซึง่ถือวา่บรรลุเป้าหมาย 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  เกณฑ์ที่ สกอ.กําหนดไว้คือสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเมื่อเทียบกับ

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไปให้เป็นคะแนนเต็ม 5    ในปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ
มีอาจารย์ประจํา จํานวน 21.5 คน ในขณะที่มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 8 คน ดังนั้น อาจารย์ประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจึงคิดเป็นร้อยละ 37.21 คะแนนจากการประเมินตนเองจึงได้ 3.10 คะแนน  แม้ว่าในปี
การศึกษา 2554 จะยังคงมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนไม่แตกต่างจากปีการศึกษา 2553 แต่ขณะนี้ 
(มิถุนายน 2555) มีอาจารย์ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษาจํานวน 2 คน และที่เหลือจะสําเร็จการศึกษาในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 2 คน อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเช่นกัน 
ดังน้ัน จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีถัด ๆ ไป 

 
  ตัวบ่งชี้ที ่2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
       เกณฑ์ที่ สกอ.กําหนดไว้คือสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์รวมกันเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30 ขึ้นไปให้คะแนนเต็ม 5  
ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจําจํานวน 21.5 คน ในขณะที่มีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จํานวน 3 คน  ดังนั้น อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จึงคิดเป็นร้อยละ 13.95 
คะแนนจากการประเมินตนเองจึงได้ 2.33 คะแนน   

เพื่อให้ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 5 ในอนาคตนั้น ภาควิชาฯจําเป็นต้องเพิ่มจํานวน
อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์อีกอย่างน้อย 4 คน  แม้ว่าในปีการศึกษา 2554 จะยังคงมีอาจารย์ที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนไม่แตกต่างจากปีการศึกษา 2553 แต่ในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ที่ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  ได้ส่งผลงานเพื่อขอเล่ือนตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์แล้ว  ในขณะที่อีก 
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2 คนอยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานเพื่อขอเล่ือนตําแหน่ง  รวมทั้งขณะน้ีภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่จํานวนมากถึง 14 คน จึงคาดว่าในปีการศึกษาถัดไปจะมีอาจารย์ที่ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น   

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน มีการดําเนินการตาม

เกณฑ์การประเมินที่ สกอ. กําหนดจํานวน 6 ข้อ จาก 7 ข้อ การประเมินตนเองจึงเท่ากับ 4 คะแนนซึ่งถือว่า
บรรลุเป้าหมาย ข้อที่ไม่ได้ดําเนินการคือ   ข้อที่ 7 การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเริ่มต้นใช้โปรแกรมออนไลน์ที่เรียกว่าระบบบันทึกและ
รายงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยโปรแกรมนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตาม
ผลการประเมินรายวิชาด้วย 

 องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 

   ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและ
นักวิจัยประจํา 

 ปีการศึกษา 2554 มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกันเท่ากับ 3,356,732.54 บาท เมื่อนํามาเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)จะ
เท่ากับคนละ 181,445 บาท ในขณะที่ สกอ.กําหนดไว้คนละไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท คะแนนจากการประเมิน
ตนเอง จึงเท่ากับ 5  

 องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ ประกอบด้วยการดําเนินงานหลายด้าน เช่น 

1) ดําเนินการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดขึ้นโดย สกอ. และ สมศ.       2) ดําเนินงานด้านบริหาร
ความเส่ียง    3) มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา   และ 4) มีระบบ
สารสนเทศทั้งที่จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาฯ ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนดไว้ทั้ง 9 ข้อ 
คะแนนจากการประเมินตนเองจึงเท่ากับ 5 

  2.  ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

   มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 จํานวนบทความวิจัยของภาควิชาฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติในปีการศึกษา 2554 มีทั้งส้ิน 19 ผลงาน แบ่งเป็น  1) บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ จํานวน 13 ผลงาน  2) บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
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ที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. จํานวน 4 ผลงาน    และ 3) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 2 ผลงาน 

 เกณฑ์ที่ สมศ.กําหนดไว้(สําหรับสถานศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
คือ ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปจะได้คะแนนเต็ม 5  ในปีการศึกษา 2554 ภาค
วิชาฯ มีผลการดาํเนินงานเท่ากับร้อยละ 33.72  จึงได้คะแนนเต็ม 5  

  ตัวบ่งชี้ที ่6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 ในปีการศึกษา 2554 ผลรวมของจํานวนงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

เมื่อเทยีบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 37.21  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที ่สมศ. กําหนดไวท้ี่รอ้ยละ 
20  จึงได้ 5 คะแนน และบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้

    มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

  ตัวบ่งชี้ที ่14 การพัฒนาคณาจารย ์
 ตัวบ่งชี้นี้คํานวณมาจากการนําน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ (โดยให้น้ําหนักจากวุฒิ

การศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ) ของแต่ละคนมารวมกันและหารด้วยจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ ได้ค่าดัชนีคุณภาพเท่ากับ 4.09   
ในขณะที่ สมศ.กําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 จึงจะได้ 5 คะแนน     ดังนั้น ดัชนีคุณภาพที่ 4.09 
เมื่อเทียบกับ 6 แล้ว จึงคิดเป็นคะแนนได้ 3.41 คะแนน    ภาควิชาฯสามารถเพิ่มค่าดัชนีคุณภาพให้สูงขึ้นได้
โดยการเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ให้มากขึ้น 

    มาตรฐานที่ 6 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

  ตัวบ่งชี้ที ่15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
  ตัวบ่งชี้นี้เป็นค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินตนเองของภาควิชาฯตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดโดย

สกอ. โดยมีตัวบ่งชี้จํานวน 6 ตัวด้วยกัน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 4.3 และ 9.1 สําหรับปีการศึกษา 
2554 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ = 3.90  
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ผลการดําเนนิงานรายองค์ประกอบ ประจําปีการศึกษา 2554 (SAR-8) 
 

องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 

 

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

ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  

2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

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 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
      

หมายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอกให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้นับหลักสูตรท่ีได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 
2. การนับจํานวนนกัศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ และ
นับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ 
ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปิดหลักสูตรและคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ   
ท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุด 
เดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนิน 
การตามระบบท่ีกําหนด  

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 
ศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนตามที่
มหาวิทยาลัยและสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดไว้ 

2.1-1-1 
2.1-1-2 
2.1-1-3 

 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติการปิดหลักสูตรตามเกณฑ์และขั้นตอน
ตามที่มหาวิทยาลัยและสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนดไว้ 

2.1-2-1 
2.1-2-2 

 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม 
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อ
การประกันคุณภาพ หลักสูตร และการเรียนการ
สอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
ด้วย  
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่า หรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไม่ได้ ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

จัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 
จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่  
•  หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม  
อุตสาหการ พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรุง) 
•  หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
การผลิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรุง) 
•  หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. … 
(อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก สกอ.) 
 

  2.1-3-1 
  2.1-3-2 

 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มี
การดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนิน งานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด
ในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  
 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท้ังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน ท้ังข้อ 1-3 

  2.1-4-1 
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ผลการประเมินตนเอง 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มี
การดําเนินการได้ ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ 
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนิน งานตามตัว
บ่งชี้ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร  

มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรท้ังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน ท้ังข้อ 1-4 
ผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้ยังไม่ปรากฏเนื่องจาก
หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงและ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 

2.1-5-1 

 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิด
สอน(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) จํานวน 3 หลักสูตรของจํานวน
หลักสูตรท้ังหมด 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 

2.1.7-1 

 

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิด
สอน   (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก)  มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา  

  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) จํานวนร้อยละ  13.17     

  [ (49+2) /372 ]                                       

2.1.8-1 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 7 5  
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจาก 

การประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

6 6 4  
 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างองิ 

2.1-1-1 ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
2.1-1-2 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรงุ) 
2.1-1-3 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรบัปรุง) 
2.1-2-1 ขั้นตอนการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
2.1-2-2 ตัวอย่างหนังสือการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ (ต่อ) 
เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างองิ 

2.1-3-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรงุ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553 (ฉบับปรบัปรุง) 

2.1-3-2 สภาวิศวกร รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2554 – 2558 

 2.1.4-1 / 
    2.1.5-1 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบัปริญญาตรี  
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  

2.1.7-1 สรุปรายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 
2.1.8-1 ข้อมูลจํานวนนกัศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2554  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

 
 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 100
งหมดย์ประจําท้ัจํานวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒิปย์ประจําท่ีจํานวนอาจาร
×  

 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 คะแนนท่ีได้= 5
5นนเต็มให้เป็นคะแอกท่ีกําหนด ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย์ประจร้อยละของอ

ปริญญาเอก ่มีคุณวุฒิรย์ประจําทีร้อยละอาจา
×  

 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณุวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน 
ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจําให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณี 
ท่ีมีอาจารย์ประจําบรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก 
เหมือนกับสถาบัน   

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 21.5 

• จํานวนอาจารยว์ุฒิปริญญาตร ี  จํานวน 1 คน 
• จํานวนอาจารยว์ุฒิปริญญาโท   จํานวน 12.5 คน 
• จํานวนอาจารยว์ุฒิปริญญาเอก  จํานวน 8 คน 

 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ่วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

8 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2554  อาจารย์กุลภัสร์ ทองแก้ว (วุฒิปริญญาโท) เริ่มทํางานในเดอืนพฤศจกิายน 
2554 (รวม 7 เดือน) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

35 38.10 3.17  
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

35 37.21 3.10  
 

ผลการดําเนินงาน 
 จากเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ทีก่ําหนดไว้ 2 แนวทางนัน้ ภาควิชาฯ เลือกการประเมิน
ตามแนวทางที่ 1 คือ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อย
ละ 60 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2554 มีอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 
รวม 8 คน ในขณะที่จาํนวนอาจารย์ประจําทัง้หมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อรวม 21.5 คน  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   = 100
งหมดย์ประจําทั้จํานวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒิปย์ประจําท่ีจํานวนอาจาร
×  

      = 100
5.21

8
×   =   37.21% 

  คะแนนที่ได้  =  5
5นนเต็มให้เป็นคะแอกท่ีกําหนด ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย์ประจร้อยละของอ

ปริญญาเอก ่มีคุณวุฒิรย์ประจําทีร้อยละอาจา
×  

      =  5
60

21.37
×   =  3.10    

 
 ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างองิ 
2.2-1-1 
 

ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ขณะนี้ ภาควิชาฯ มีอาจารย์ทีก่ําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จํานวน 2 คน และในประเทศ 
จํานวน 1 คน  ซึ่งอย่างน้อย 2 คน จะสําเร็จการศึกษาภายในปกีารศึกษา 2557  และที่เหลือจะสําเร็จการศึกษาในปี
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง  สําหรับอาจารยใ์หม่อกี 2 คน อยู่ระหวา่งการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน
ต่างประเทศเช่นกัน   
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

  เกณฑ ์
การประเมิน 

 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน 

ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรอง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 

ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

 

สูตรคํานวณ 

 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง  = 100
งหมดย์ประจําท้ัจํานวนอาจาร

รงทางวิชากาดํารงตําแหน่ย์ประจําท่ีจํานวนอาจาร
×  

  ทางวิชาการ 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 คะแนนท่ีได้ = 100
5นเป็นหนดให้คะแนชาการท่ีกําแหน่งทางวิำท่ีดํารงตําาจารย์ประจร้อยละของอ

าร ่งทางวิชาก ่ดํารงตําแหนรย์ประจําทีร้อยละอาจา
×  

 

 

  หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

ผลการคํานวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 21.5 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 4.5 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

10 14.29 2.38  
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจาก 

การประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

10 13.95 2.33  
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ผลการดําเนินงาน 
 จากเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ทีก่ําหนดไว้ 2 แนวทางนัน้ ภาควิชาฯ เลือกการประเมิน
ตามแนวทางที ่ 1 คือ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป  และผลการคํานวณในปีการศึกษา 2554 พบวา่จํานวน
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
รวม 3 คน เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ รวม 21.5 คน  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 100
งหมดย์ประจําท้ัจํานวนอาจาร

รงทางวิชากาดํารงตําแหน่ย์ประจําท่ีจํานวนอาจาร
×  

         = 100
5.21

3
×   =   13.95% 

   คะแนนที่ได้ =  100
5นเป็นหนดให้คะแนชาการท่ีกําแหน่งทางวิำท่ีดํารงตําาจารย์ประจร้อยละของอ

าร ่งทางวิชาก ่ดํารงตําแหนรย์ประจําทีร้อยละอาจา
×  

      =  5
30

95.13
×   =  2.33    

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
 

เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างองิ 
2.3-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ 

 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์
 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา    ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนอาจารยย์ื่นคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปอย่างตอ่เนื่อง    ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ 1 ท่านได้ยื่น
คําขอฯ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์และอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  และอีก 2 ท่านอยู่ระหว่าง
การรวบรวมผลงานเพื่อยื่นคําขอฯ ดังนั้น ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาจึงยงัไม่มีอาจารยด์ํารงตําแหน่งทางวชิาการ
เพิ่มเติม แต่คาดว่าในปกีารศึกษาถัดไป ภาควชิาฯ จะมีอาจารย์ทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

 เกณฑ ์
 การประเมิน 

     

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. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ    
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือ
ในห้องปฏิบัติการเช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น 
2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ ข้อ 5 หมายถึงงานวิจัยของผู้สอนของสถาบันท่ีได้พัฒนาข้ึน 
และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกับคนอ่ืน 
เช่น รายวิชาปฏิบัติการ  การทําโครงงาน
นักศึกษา การจัดทํารายงาน  ซ่ึงอาจเป็น
กลุ่มหรือราย บุคคลก็ได้ ฯลฯ 

2.6-1-1 
2.6-1-2 
2.6-1-2 

 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  มีรายละเอียดของราย 
วิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ดําเนินการทุกหลักสูตร 
   

2.6-2-1 

 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียน รู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จาก การปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย เช่น  
• ภายในห้องเรียน เช่น เรียนวิชา
ปฏิบัติการ 
• ภายนอกห้องเรียน เช่น การฝึกงานกับ
สถานประกอบการจริง 
• การทําวิจัย เช่น การทําโครงงาน
นักศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธ์ 
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีกิจกรรมนํา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี(สถาน
ประกอบการ) 

2.6-3-1 
2.6-3-2 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

• มีการจัดโครงการสัมมนานักศึกษาพบ
ผู้ประกอบการเพ่ือเสนอหัวข้อโครงงาน
นักศึกษา (รายวิชาโครงงาน) 
• มีการเชิญผู้มีความรู้ความชํานาญในด้าน 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาการเรียนการ
สอนมาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษหรือให้ความรู้
ในรายวิชาท้ังระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
• มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(ผู้ประกอบการ) เป็นคณะกรรมการสอบของ
นักศึกษา เช่น รายวิชา 225-458 
• มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

2.6-4-1 
2.6-4-2 
2.6-4-3 
2.6-4-4 
2.6-4-5 
2.6-4-6 

 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

• มีทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร 
• มีทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา 
• มีระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU 
เพ่ือให้อาจารย์ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน 
การเรียนการสอนของท้ังอาจารย์และ
นักศึกษา เช่น การสร้างบทเรียนแบบ
ออนไลน์ ฯลฯ 

2.6-5-1 
2.6-5-2 
2.6-5-3 

 
 

http://lms.psu.ac
.th 

 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุก
ภาคการศึกษาและทุกรายวิชา 

https://eval2.eng
.psu.ac.th/evalua

te/login2.php 
 

2.6-6-1 
 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

    

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 4 3  
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจาก 

การประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 6 4  
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
2.6-1-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอตุสาหกรรม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 

2.6-1-2 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาโครงงานนกัศึกษา 

2.6-1-3 รายชื่อหวัข้อวิทยานิพนธ ์
2.6-2-1 แผนการสอนตาม มคอ. 3 
2.6-3-1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาที่มีประสบการณ์

ภาคสนาม (โครงงานนกัศึกษา) 
2.6-3-2 โครงการนํานักศึกษาไปดงูานนอกสถานที่  (Industrial Tour) 
2.6-4-1 โครงการสัมมนานักศึกษาพบผู้ประกอบการเพือ่เสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา 
2.6-4-2 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนา

นักศึกษาพบผู้ประกอบการฯ 
2.6-4-3 ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษมาสอนในรายวิชากฎหมาย 
2.6-4-4 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก (ผู้ประกอบการ) เป็นคณะกรรมการสอบของ

นักศึกษาในรายวิชา 225-458 
2.6-4-5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างภาควิชาฯ  

กับ บจก.พาเนลพลัส  
2.6-4-6 ตัวอย่างคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอกสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
2.6-5-1 ประกาศคณะวศิวฯ เรื่อง ทุนอดุหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
2.6-5-2 ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา 
2.6-5-3 คู่มือการใช้งาน LMS@PSU (ภาษาไทย) 
2.6-6-1 คู่มือใช้งานระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่14 (สมศ.) การพฒันาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

  

  
 เกณฑ ์
 การประเมิน 
 
 

     

   เกณฑ์การพิจารณา 
        กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

    เกณฑ์การให้คะแนน 

   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ 
การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพ 
ให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลการคํานวณ 
ระดับคุณภาพอาจารย ์ จํานวนอาจารย ์ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย ์ คะแนนเทียบเกณฑ์ 

88 21.5 4.09 3.41 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 4.02 3.35  
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจาก 

การประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 4.09 3.41  
 
 

 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
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ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐานต้ังแต่ปีการศึกษา 2552-2554 
 

ผลการคํานวณค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา 2554 คํานวณจาก ผลรวมค่าน้ําหนกัระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจําเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปกีารศึกษา 2554) เท่ากับ 4.09  คิดเป็น 3.41 คะแนน  ซึ่ง
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 

14-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
14. (2) ข้อมูลอาจารย์ประจําทัง้หมดทุกระดับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา
2554 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย  ตลอดจนมีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างผลงานทางวิชาการทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. มีระบบพี่เล้ียงในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเม่ือถึงเกณฑ์และเวลาที่เหมาะสม  

เช่น การจัดภาระงานสอนและงานบริหาร ฯ 
2. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้นโดยนําไป

เชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ  เพื่อนําผลงานมาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   
3. ขอความรว่มมืออาจารยท์ี่มีตําแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายแล้ว มาช่วยงานบริหารภาควิชาฯ มากขึ้น 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- ไม่มี -  
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ปัจจยันําเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ ์
 การประเมิน 
 
 

   เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

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

 

หมายเหตุ 

1) จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจําให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2) ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณน้ัน ๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3) กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ  กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4) การนับจํานวนเงนิสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,886,652.23 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,470,080.31 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 18.5 

จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

180,000 351,754.90 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

180,000 181,445.00 5  
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ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2554 ภาควชิาฯ ได้รับจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทัง้จากภายใน เป็น

จํานวน 1,886,652.23 บาท และจากภายนอกสถาบันเป็นจํานวน 1,470,080.31 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  
3,356,732.54 บาท เทียบกับจาํนวนอาจารย์ประจําทัง้หมดจํานวน 18.5 คน (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) จะได้เฉล่ียคนละ 
181,445.00 บาท  ซึ่งมากกว่า 180,000 บาท ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดไว้ ผลการดําเนินงานจึงได ้ 5 คะแนน 
และบรรลุตามเป้าหมายที่ภาควิชาฯ ตั้งไว ้

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 

4.3-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : การวิจยั  
4.3(2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารย์
ประจํา นักวจิัยและบุคลากรในปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่5 (สมศ.) งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

 เกณฑ ์
 การประเมิน 

   กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์  ดังนี้      

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์   ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ 
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

   

    กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
 

อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่
ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100

 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 18.5 

จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

13 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. 4 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 

- 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถกูจัด 
อยู่ในควอไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ทีต่ีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

- 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR  (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดั
อยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตพีิมพ์หรอืมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือScopus 

2 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั - 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ 3 

จํานวนนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

20 12.91 3.23  

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนจากการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

20 33.72 5  
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2554 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทัง้ส้ิน 

19 ผลงาน  แบง่เป็น  
1) จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

หรือจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 13 ผลงาน ค่าน้ําหนัก 0.25 
คิดเป็น 3.25 

2) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. จํานวน 
4 บทความ ค่าน้ําหนัก 0.5 คิดเป็น 2.00 

3) จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
จํานวน 2 บทความ ค่านํ้าหนัก 1.00 คิดเป็น 2.00 

 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของจํานวนบทความงานวจิยัที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ รวมทั้งส้ิน 7.25 เมื่อเทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด 21.5 คน เท่ากับร้อยละ 33.72  คิดเป็น 5 คะแนน  ซึ่งเกินเป้าหมายที่ภาควิชาฯ ตั้งไว้ 

 
 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 

5-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละระดับคุณภาพ)  
5d) งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร(่จํานวนตามกลุ่มระดับคุณภาพ)  
ในปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่6 (สมศ.) งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์     ให้นับจากวันท่ีนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มาใชแ้ละเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาท่ีใช้จะเป็นตามปี
ปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีท่ี
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 คร้ัง    ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงคร้ังเดียว 
ยกเว้นในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซํ้ากัน 

เกณฑ์มาตรฐาน   เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
100

 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 21.5 

จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ - 

จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 8 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

- -  - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนจาก 

การประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

10 37.21 5  

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์เมื่อเทยีบกับ

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 37.21 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ทีก่ําหนดไว้ทีร่้อยละ 20  จึงได้ 5 คะแนน 
และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
6-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (รอ้ยละผลงาน)  ในปกีารศึกษา 2554 
 

หมายเหตุ/ขอ้สังเกต : 
         การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญัหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ 
วิจัยและรายงานการวจิัยนั้น ต้องไดร้ับการรบัรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและระบุแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ เชน่ ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชงิพาณิชย์ หรอืการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เป็นต้น 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีหน่วยวิจัย ทีมวิจัยและกลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยหลายกลุ่มที่สามารถสร้างผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีทุนและงบประมาณสนับสนุนการทําผลงานวิจัย 
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ทิศทางการวิจัยยังไม่มีความชัดเจน ทําให้แนวทางการสนับสนุนการทํางานวิจัยและผลักดันทําได้ไม่
เต็มที่ 

2. ขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการทําวิจัย เช่น การสร้างเครื่องมือเครื่องจักร 
3. ควรส่งเสริมให้มีการจดยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่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 
กรณีท่ีสถาบัน/สํานักท่ีไม่มีพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ปรับเป็น “มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ  
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน” แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบันต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- ดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยภาควิชาฯ จะ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
•  ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 6 ตัว 
• ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน 4 ตัว 

- ดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

9.1-1-1 
9.1-1-2 

 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณะฯ ให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีการติดตาม
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

9.1-2-1 

 

 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   ผลดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะฯ รายงานของ
คณะฯ 

 

 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเปน็รายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมี
ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ใน CHE QA Online และ  
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

- มีการควบคุม การติดตามการดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
- มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะฯ  
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนา
และปรับปรุงภาควิชาฯ  

 

9.1-4-1 

 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับ 
ปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
พิจารณาและกําหนดแนวทางปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไป 

9.1-5-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย 
• ระบบเอกสาร E-doc มหาวิทยาลัย 
• ระบบประเมินผลการเรียนการสอนอาจารย์ 
• ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
• ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ออนไลน์ 
• ระบบบัญชีการเงินสามมิติ 
              ฯลฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
• ระบบฐานข้อมูลKPIsคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• ระบบ Intranet ของคณะฯ 
• ระบบการจัดซ้ือ/เบิกพัสดุคณะฯ ออนไลน์ 

ฯลฯ 
ภาควิชาฯ 
• ระบบ Intranet ของภาควิชาฯ 
• ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยภาควิชาฯ 
• ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ 
• ระบบข้อมูลนักศึกษาภาควิชาฯ 
• โปรแกรม Sharepoint 

ฯลฯ 

9.1-6-1 
9.1-6-2 

https://infor.eng.
psu.ac.th/kpi_fac

/ 
 

 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

• คณะฯ กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ทุกภาค
การศึกษา 
• มหาวิทยาลัยฯมีการติดตามคุณภาพบัณฑิต 
โดยจัดทํารายงานความพึงพอใจของนายจ้าง /
ผู้ใช้บัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ในแต่ละปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

9.1-7-1 
9.1-7-2 

http://eval2.eng.
psu.ac.th/evalua

te/login2.php 
 

http://www.plan
ning.psu.ac.th/20
12-06-06-08-35-

23.html 
 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

• มีการจัดประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างคณะฯ กับภาควิชาฯ เช่น การเตรียม
ความพร้อมในการจัดทํา SAR ของภาควิชาฯ 
• มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

9.1-8-1 

 

 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

  มีการจัดทํารายงานประจําปีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือรวบรวมผลการดําเนิน 
งานในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาและเผยแพร่
ผ่านทางเวปไซต์ของคณะฯ 

9.1-9-1 
http://phoenix.e
ng.psu.ac.th/qa/
P&Q/?file=inform
ation_QA.html 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 9 5  
 
 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 

9.1-1-1 สรุปตัวบ่งชี้คุณภาพของภาควชิาฯ ประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-1-2 แผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงระดบัภาควิชาฯ 
9.1-2-1 หนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 
 9.1-3-1/ รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
9.1-4-1  
9.1-5-1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-6-1 ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยของภาควิชาฯ 
9.1-6-2 ระบบฐานข้อมลู KPIs คณะวิศวกรรมศาสตร ์

https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/ 
9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการเรยีนการสอนของอาจารย์  

http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 
9.1-7-2 รายงานความพงึพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 

http://www.planning.psu.ac.th/2012-06-06-08-35-23.html 
9.1-8-1 ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

(TQA) 
9.1-9-1 รายงานประจําปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน    ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ 
กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวท่ีกําหนด ใน
ระดับสถาบันให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

3.00 3.76 3.76  

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน 
คะแนนจากการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.90 3.90  

 
ผลการดําเนินงาน 

 สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่รอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาหรือต้นสังกัดกาํหนด ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี ้ จะเป็นคะแนนที่
สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาได ้

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด    ไดจ้ากค่าเฉล่ียของผลประเมินตาม
ตัวบ่งชี้เฉพาะของ สกอ. จํานวน 6 ตัว ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 4.3 และ 9.1 คิดเป็น 3.90 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5)  ซึ่งมากกว่าเปา้หมายที่ภาควชิาฯ วางไว ้

 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 

15-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน: ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
หมายเหตุ/ขอ้สังเกต : 

ในการประเมินตัวบ่งชี้นี ้ จะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่
ต้องทําการประเมินใหม ่
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพและการบริหาร

จัดการ ทําให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของภาควิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ 
2. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ เนื่องจากที่ผ่านมา

ภาควิชาฯ ได้นําระบบประกันคุณภาพ ISO มาใช้ในงานบริหาร งานการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.   กระตุ้นใหบุ้คลากรได้รับรูแ้ละเห็นความสําคัญในเรือ่งการประกันคุณภาพมากยิง่ขึ้น เพือ่ช่วยกันปรับ 

ปรุงพัฒนาระบบการทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม   
- ไม่มี - 
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บทที่ 3 
แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

(SAR-9) 
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดท่ีต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2553/ปีงบประมาณ 2553 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ  

1. เปลี่ยนตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของภาควิชาฯ
มากย่ิงข้ึนด้วยการเปล่ียนจากการประเมินผลการ
ดําเนินงานในด้านคุณภาพบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ท่ี 3 (ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่) มาเป็นการประเมินผลการดําเนินงานในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามตัวบ่งชี้ท่ี 6 (งานวิจัยท่ี
นําไปใช้ประโยชน์)แทน  

ปีการศึกษา 2554 มีผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เม่ือเทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 32.56  ซ่ึง
มากกว่าเกณฑ์ท่ี สมศ.กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 20 ทําให้ได้
คะแนนประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ท่ี 6 เท่ากับ 5 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
มากข้ึน โดยเฉพาะตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องจาก
ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และสามารถย่ืนขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์
อีกเป็นจํานวนมาก 

ลดภาระงานด้านการเรียนการสอนและการบริหาร 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ย่ืนขอตําแหน่งทาง
วิชาการมากย่ิงข้ึน 

สิ่งท่ีควรพัฒนา   

1. การกระตุ้นให้บุคลากรรับรู้และจดจําวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของภาควิชาฯ 

 

เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น แผ่นป้ายไวนิล  สต๊ิกเกอร์  และเว็บไซต์
ภาควิชาฯ เป็นต้น 

ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

-ไม่มี-  

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง 

1. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจุบัน (มิถุนายน 2555) มีอาจารย์ท่ีกําลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ปีการศึกษา 2557 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจํานวน 2 คน  สําหรับ
อาจารย์ใหม่อีก 2 คน อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทาง
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศเช่นกัน 

2. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์ 

ปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 1 คนได้ส่งผลงานเพ่ือขอเลื่อนตําแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์แล้ว ในขณะท่ีอีก 2-3 คนอยู่
ระหว่างการรวบรวมผลงาน 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2554 

     

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ท่ีมาข้อมูล) ย่อย รวม 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด   5   
 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   งานหลักสูตร 
 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 1   บัณฑิตวิทยาลัย 
 - -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตร

ฉบับเดียวกัน (การจัดการอุตสาหกรรม) 
1   บัณฑิตวิทยาลัย 

 - -ระดับปริญญาเอก (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 1   บัณฑิตวิทยาลัย 

2 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด   2 งานหลักสูตร 
 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   งานหลักสูตร 

3 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
องค์กรวิชาชีพท้ังหมด 

  2 งานหลักสูตร 

 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   งานหลักสูตร 

4 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF   2 งานหลักสูตร 
 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   คณะฯ 
5 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
  2 คณะฯ 

 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   คณะฯ 
6 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด) 

  2 คณะฯ 

 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   คณะฯ 
7 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
 3 งานหลักสูตร 

 - -ระดับปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  และการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

2   บัณฑิตวิทยาลัย 

 - -ระดับปริญญาเอก (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 1   บัณฑิตวิทยาลัย 

8 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

 2 คณะฯ 

 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 2   คณะฯ 
9 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  372 งานหลักสูตร 
 - -ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต) 311   งานหลักสูตร 
 - -ระดับปริญญาโท 59   บัณฑิตวิทยาลัย 
     - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 49   บัณฑิตวิทยาลัย 

     - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 10   บัณฑิตวิทยาลัย 
 - -ระดับปริญญาเอก (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 2   บัณฑิตวิทยาลัย 

10 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด   85 กองแผนงาน 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   9 บัณฑิตวิทยาลัย 



[45] 
 

รายงานการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 (SAR) – ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ท่ีมาข้อมูล) ย่อย รวม 

12 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   21.5 กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 18.5   กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  3   กองการ จนท. 

13 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์   4.5 กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจํา(ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ)ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  -   กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจํา(ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ)ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 4.5   กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจํา(ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ)ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  -   กองการ จนท. 
14 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   14 กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 1   กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 6   กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 7   กองการ จนท. 

15 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   3 กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี -   กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 2   กองการ จนท. 
 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1   กองการ จนท. 

16 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   - กองการ จนท. 
17 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตาม

วุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  
  21.5 กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

1   กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

12.5   กองการ จนท. 

 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   

8   กองการ จนท. 

18 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   18.5 กองการ จนท. 

 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18.5   กองการ จนท. 
19 จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)    - กองการ จนท. 
 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -   กองการ จนท. 

20 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   3,356,732.54 RDO 

  - -จากภายในสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,886,652.23   RDO 
  - -จากภายนอกสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,470,080.31   RDO 

21 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

  13 RDO 

 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13   RDO 
22 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
  4 RDO 

 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4   RDO 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ท่ีมาข้อมูล) ย่อย รวม 

24 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 

   - RDO 

  ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

      

 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -   RDO 

25 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 

  2 RDO 

 ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

      

 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2   RDO 
26 จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์    8 RDO 
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ภาคผนวก ข 
แผน/ผลการดําเนนิงานรายตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ปีการศึกษา 2554 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ แผน ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต                 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) แผน   6 6 6 6 6 6 

ผล   7 6         

2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ.) แผน   35 35 35 40 40 40 

ผล   38.10  37.21         

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) แผน   10 10 10 10 10 10 

ผล   14.29 13.95          

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) แผน   5 5 5 5 5 5 

ผล   4 6         

14. การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.) แผน   4 4 4 5 5 5 

ผล   4.02  4.09         

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย                 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (สกอ.) 

แผน   180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

ผล 351,754.90 181,445         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ แผน ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ต่อ)                 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) แผน   20 20 20 20 20 20 

ผล   12.91 33.72         

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) แผน     10 10 20 20 20 

ผล   9.52 37.21         

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) แผน   7 7 7 7 7 7 

ผล   7 9         

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.) แผน   3 3.51 3.51 4 4 4 

ผล   3.76 3.90         
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ภาคผนวก ค 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 
องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑติ 

 ตัวบ่งชี้ที ่2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

 2.1-1-1 ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

 2.1-1-2 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรงุ) 

 2.1-1-3 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรบัปรุง) 

 2.1-2-1 ขั้นตอนการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

 2.1-2-2 ตัวอย่างหนังสือการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2.1-3-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรงุ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553 (ฉบับปรบัปรุง) 

 
2.1-3-2 สภาวิศวกร รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2554 – 2558 

 
2.1.4-1/ 

  2.1.5-1 
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบัปริญญาตรี  
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  

   2.1.7-1 สรุปรายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 

   2.1.8-1 ข้อมูลจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554  

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (สกอ.) อาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

   2.2-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า 

  ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3 (สกอ.) อาจารยป์ระจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

 2.3-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ 

  ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 ตัวบ่งชี ้2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 

2.6-1-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอตุสาหกรรม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 

 
2.6-1-2 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 

ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาโครงงานนกัศึกษา 
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 2.6-1-3 รายชื่อหวัข้อวิทยานิพนธ ์

 2.6-2-1 แผนการสอนตาม มคอ. 3 

 
2.6-3-1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาที่มีประสบการณ์

ภาคสนาม (โครงงานนกัศึกษา) 
 2.6-3-2 โครงการนํานักศึกษาไปดงูานนอกสถานที่  (Industrial Tour) 

 2.6-4-1 โครงการสัมมนานักศึกษาพบผู้ประกอบการเพือ่เสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา 

 
2.6-4-2 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนา

นักศึกษาพบผู้ประกอบการฯ 

 2.6-4-3 ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษมาสอนในรายวิชากฎหมาย 

 
2.6-4-4 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก (ผู้ประกอบการ) เป็นคณะกรรมการสอบของ

นักศึกษาในรายวิชา 225-458 

 
2.6-4-5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างภาควิชาฯ  

กับ บจก.พาเนลพลัส  

 
2.6-4-6 ตัวอย่างคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอกสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการที

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 2.6-5-1 ประกาศคณะวศิวฯ เรื่อง ทุนอดุหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 

 2.6-5-2 ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา 

 2.6-5-3 คู่มือการใช้งาน LMS@PSU (ภาษาไทย) 

 2.6-6-1 คู่มือใช้งานระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  

 
  
ตัวบ่งชี้ที ่14 (สมศ.) การพฒันาคณาจารย ์

 
14-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

14. (2) ข้อมูลอาจารย์ประจําทัง้หมดทุกระดับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อในปี
การศึกษา2554 

องค์ประกอบ 4  การวิจัย 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 

 
4.3-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : การวิจยั  

4.3(2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารย์
ประจํา นักวจิัยและบุคลากรในปีการศึกษา 2554 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 5 (สมศ.) งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

5-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละระดับคุณภาพ)  
5d)งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร(่จํานวนตามกลุ่มระดับ
คุณภาพ) ในปกีารศึกษา 2554 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 6 (สมศ.) งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

 
6-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน : ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (รอ้ยละผลงาน)  ในปกีารศึกษา 2554 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 9.1-1-1 สรุปตัวบ่งชี้คุณภาพของภาควชิาฯ ประจําปีการศึกษา 2554 

 9.1-1-2 แผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงระดบัภาควิชาฯ 

 
9.1-2-1 

 
9.1-3-1 

หนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจดัทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2554 
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2554 

 9.1-4-1 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2554 

 9.1-5-1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกีารศึกษา 2554 

 9.1-6-1 ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยของภาควิชาฯ 

 
9.1-6-2 ระบบฐานข้อมลู KPIs คณะวิศวกรรมศาสตร ์

https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/ 

 
9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการเรยีนการสอนของอาจารย์  

http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 

 
9.1-7-2 รายงานความพงึพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 

http://www.planning.psu.ac.th/2012-06-06-08-35-23.html 

 
9.1-8-1 ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ(TQA) 

 
9.1-9-1 รายงานประจําปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
15-1-1 ข้อมูลตัวบง่ชี้พืน้ฐาน: ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 


