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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  Self  Assessment Report (SAR)  ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฉบับนี้ เป็นรายงานประจําปีในรอบปีการศึกษา 2555 (ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) 
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและประเมินคุณภาพตนเองในช่วงเวลาดังกล่าว  และเพื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ใช้ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานของภาควิชาฯ ตามรายองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ท่ีภาควิชาฯ ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานไว้ ซ่ึงประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้มาตรฐานครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ รวม 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของ สมศ. จํานวน  4 ตัวบ่งช้ี   ตัว
บ่งช้ีทั้ง 12 ตัวน้ี แบ่งเป็นตัวบ่งช้ีชนิดท่ีเป็นปัจจัยนําเข้าจํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ชนิดท่ีเป็นกระบวนการจํานวน 5 ตัวบ่งชี้ และ
ชนิดท่ีเป็นผลผลิตจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 

 

 ผลของการประเมินคุณภาพภายในในคร้ังน้ี เป็นแนวทางในการปรับปรุงและกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและประกันคุณภาพภายในในปถีัดไป โดยอาศัยหลักฐานข้อมลูตามสภาพความเป็นจริงและตรวจสอบได้อย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป  
 
 

       ลงช่ือ        

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ เจตวิจิตร) 
                     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                 มิถุนายน 2556 
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ส่วนที่ 1  ส่วนนํา 
 

1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 2 หลักสูตร 
ปริญญาโทจํานวน 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร  โดยมีนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 364 คน โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 259 คน ปริญญาโทจํานวน 100 คน (แผน ก จํานวน 31 คน และแผน ข (ภาคพิเศษ) จํานวน 69 
คน) และปริญญาเอกจํานวน 5 คน     ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 39 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา จํานวน  
22 คน ปฏิบัติหน้าท่ีจํานวน 19 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 17 คน  

ภาควิชาฯ    ต้องประเมินผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบท่ีกําหนดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 4 องค์ประกอบ รวม 8 ตัวบ่งชี้ และประเมินผลตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดขึ้นโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อีกจํานวน 4 ตัวบ่งชี้  จึงมีตัวบ่งชี้จํานวนท้ังสิ้น 12 ตัวบ่งช้ี 

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งช้ีเท่ากับ 4.24 คะแนน เม่ือพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ท้ัง 8 ตัวของ สกอ. จะมีคะแนนเฉล่ีย 4.16 คะแนน (สาเหตุท่ีได้คะแนนเฉล่ียไม่ค่อยสูงนักเนื่องจากมีตัว
บ่งช้ีท่ีได้คะแนนประเมินตํ่าจํานวนสองตัว ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก) ได้ 3.03 
คะแนน และตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 (อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ) ได้ 2.27 คะแนน)    และเมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ท้ัง 4 ตัวของ สมศ. จะได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คะแนน 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในปีถัด ๆ ไป เน่ืองจากมีอาจารย์จํานวน 3 คน
กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกและใกล้จบการศึกษา ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จะเพิ่มขึ้น  สําหรับตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 
ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะในปีการศึกษา 2554 และ 2555 มี อาจารย์ส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งเป็นรอง
ศาสตราจารย์ (ปีการศึกษาละ 1 คน)  

 
1.2 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 
 

ท่ีต้ัง : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 

ประวัติความเป็นมา :  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรม(และสถานประกอบการอื่น ๆ) หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจะประกอบด้วยวิชาต่าง ๆท่ี
เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต  การจัดการทรัพยากรให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด   นอกจากความรู้ในสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการแล้ว บัณฑิตยังมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าด้วย โดยนักศึกษารุ่นแรกท่ีเข้าเรียน
เป็นนักศึกษาท่ีเรียนผ่านช้ันปีท่ี 2 จากภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 13 คน มาเรียนในชั้นปีท่ี 3 ของสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ  นับจาก พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา  ภาควิชาฯ ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง  จนกระท่ังในปี พ.ศ. 
2540 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มอีกสาขาหนึ่งคือสาขาวิศวกรรมการผลิต    ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 
ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับนักศึกษารุ่นแรกจํานวน 5 คน   อีก 5 ปีต่อมา ได้เปิด
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการผลิต  พร้อมกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)  
ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ   โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจํานวน 
25 คน และ และ พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ โดยมีนักศึกษารุ่น
แรกจํานวน 2 คน  
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ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เน่ืองจากภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบขึ้นมาแทน  และในปี พ.ศ. 2553 ได้ปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต เน่ืองจากข้อจํากัดด้านจํานวนอาจารย์และทรัพยากรอื่น ๆ 

ในปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาฯ ได้จัดทําหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซ่ึงจะเปิดทํา
การสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2556  

ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาทุกระดับรวมท้ังสิ้น 364 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมการผลิต จํานวนท้ังสิ้น 259 คน    นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ (ภาคปกติ) จํานวน 31 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)  จํานวน 
69 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คน  นอกจากน้ี ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 39 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ประจํา จํานวน 22 คน  (ปฏิบัติหน้าท่ีจํานวน 19 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน) และบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 17 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จํานวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน ลูกจ้างประจํา 
จํานวน 3 คน  และพนักงานเงินรายได้ จํานวน 7 คน 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

ภาควิชาฯเป็นหน่วยงานหน่ึงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีต้องปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยท่ีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของการต้ังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก็คือต้องการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้และเป็นสถาบันท่ีรับ
ใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง  

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ภาควิชาฯได้ทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นภาควิชาชั้นนําในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการในระดับสากลและตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

พันธกิจ (Missions) 
1. บ่มเพาะวิศวกรท่ีสามารถประยุกต์การใช้งานไดจ้ริงและมีคุณธรรม 
2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสูส่ากล 
3. บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives)  
1. เพื่อทําการสอนและผลิตบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 
อุตสาหการและการผลิต ซึ่งเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการของเอกชนรวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ  
2. เพื่อผลติผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  
3. เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน  
4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 

ผู้บริหารของภาควิชาฯ มีจํานวน 6 คน ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน รองหัวหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน ผู้อํานวยการหลักสตูรปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 1 คนและรอง
ผู้อํานวยการหลกัสตูรฯ 1 คน โดยภาระงานของผู้บริหารแต่ละตําแหน่งโดยสังเขป มีดังน้ี  
 
 

หัวหน้าภาควิชาฯ ทําหน้าท่ีบริหารและจัดการการดําเนินงานของภาควิชาฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องทําหน้าท่ี 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
วางแผน เช่น แผนการพัฒนาบุคลากร  แผนการจัดกําลังคน แผนการใช้งบประมาณ แผนการจัดซ้ือ เป็นต้น   2) การ
จัดองค์กร  3) การจัดกําลังคน เช่น การจัดหาบุคลากรเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการหรือลาออก 4) การสั่งการ ทํา
หน้าท่ีสั่งการงานต่างๆ   เป็นประธานท่ีประชุมคณาจารย์/บุคลากร เป็นต้น 5)การควบคุม  จะต้องควบคุมการ
ดําเนินงานต่าง ๆ  ให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในแผน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  

 
 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายวิชาการ  ดูแลงานด้านวิชาการเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  เช่น  การปรับปรุงหลักสูตร  การจัดตารางเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  การขอเปิดและปิดรายวิชาของอาจารย์  
การขอย้ายภาควิชาหรือสาขาของนักศึกษา  ทุนการศึกษาและกํากับดูแลวิชาโครงงานนักศึกษา ฯลฯ 

 
 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดูแลงานด้านวิชาการเฉพาะหลักสูตร
ระดับปริญญาโท/เอก เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การจัดตารางเรียนของแต่ละภาคการศึกษา การขอเปิดและปิด
รายวิชาของอาจารย์ ทุนการศึกษา การสอบวิทยานิพนธ์ นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีบริหารงานวิจัยของคณาจารย์ด้วย 

 
 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดูแลกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและของคณาจารย์/บุคลากรของภาควิชาฯ เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 2  กิจกรรมนอกสถานที่ของ
นักศึกษา (ค่ายจิตอาสา ค่ายคุณธรรมจริยธรรม) การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ 
 
 

 ผู้อํานวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจดัการอุตสาหกรรม  ทําหน้าท่ีบริหารและจัดการหลกัสูตรให้
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

IE Self Assessment Report 2555 หน้า 8 

 

1.5 รายชื่อผู้บริหารของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 

                                                 
 

                                                      ผศ.เจริญ เจตวจิิตร 
                                             หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 
 

              
รศ.วนิดา รัตนมณี 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
รองฯ ฝ่ายวิจัย 

และบัณฑิตศึกษา 

  ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
 รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

        ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์    
   ผู้อํานวยการหลักสูตรปริญญาโท 
    การจัดการอุตสาหกรรม(MIM) 

 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 
1.6 หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ รวม 
1. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   1 
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 1 -  

2. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   2 
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

• สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
1 
- 

- 
1 

 

3. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   2 
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 -  

 • สาขาวิศวกรรมการผลิต 1 -  
 

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
รองผู้อาํนวยการหลักสูตรปริญญาโท 
 การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน/ปีการศึกษา) 
  2553 2554 2555 

1. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2   2   5 
     

2. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
 • ภาคปกติ  46         38 31 
 • ภาคพิเศษ 103 21 69 
     

3. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 336 311 259 

 รวมทุกระดับ (คน) 487 372 364 
 

 
1.8 จํานวนอาจารย์และบุคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) 

 

ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 39 คน แบ่งเป็น บุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย์) จํานวน 22 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 17 คน สรุปดังน้ี 
 
 

 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 
 
 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย์ - 5 - 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 6 7 14 
รองศาสตราจารย์ - 2 1 3 

รวม (คน) 1 13 7 22 
จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 19 
จํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (คน) 3 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (คน) 22 

 
 

รายนามบุคลากรสายวิชาการ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม ตําแหน่ง 

1 รศ.สมชาย  ชูโฉม ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ 

2 รศ.วนิดา  รัตนมณี ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ 

3 รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ 

4 ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6 ผศ.คํารณ  พิทักษ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7 ผศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

8 ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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รายนามบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม ตําแหน่ง 

9 ผศ.บุญเรือง  มานะสุรการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 ผศ.พิจิตร  พิศสุวรรณ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

11 ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิริ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 ผศ.ยอดดวง  พันธ์นรา ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

13 ผศ.สงวน  ต้ังโพธิธรรม ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

14 ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

15 ผศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

16 ผศ.ดร.องุ่น  สังขพงศ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

17 ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18 
 

น.ส.ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก  
เมื่อวันท่ี 6 พ.ค. 56) 

19 น.ส.กุลภัสร์ ทองแก้ว  พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ 

20 นายวนัฐฌพงษ์  คงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก) 
21 
 

นายศิวศิษย์ วิทยศิลป์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ (กลับจากการศึกษาต่อ  
เมื่อวันท่ี 28 ก.พ. 56) 

22 นายสุริยา  จิรสถิตสิน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก) 
 
 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
ข้าราชการ 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 
ลูกจ้างประจํา 3 
พนักงานเงินรายได ้ 7 

รวม 17 
 
รายนามบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม  ตําแหน่ง 

1 นายกิตติพงษ์  อาดัม ข้าราชการ ช่างเทคนิค 

2 นายบุญส่ง  ศรีทองช่วย ข้าราชการ ช่างเทคนิค 

3 นายอับดลหร้อศักดิ ์ ยีละ ข้าราชการ ช่างเทคนิค 

4 นายประโชติ  ดําสองส ี พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร 

5 นายณัฐพล  ศรีสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ 

6 น.ส.พรเพ็ญ  วงศ์พจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

IE Self Assessment Report 2555 หน้า 11 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม  ตําแหน่ง 

7 น.ส.สรินดา  อรุณพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา 

8 นายสมศักด์ิ  จีนาพงษ์ ลูกจ้างประจํา ช่างฝีมืองานโลหะ  

9 นายถาวร  จุลนิล ลูกจ้างประจํา ช่างฝีมืองานโลหะ  

10 นายหิรัญ  เพชรชูกูล ลูกจ้างประจํา พนักงานท่ัวไป 

11 นายจิระ  บุญทอง พนักงานเงินรายได้ ช่างเทคนิค 

12 นายศราวุฒิ แหละหมัด พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

13 น.ส.ณาฎฐีกา จันทร์เลื่อน พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา 

14 น.ส.จันทนา นกแก้ว พนักงานเงินรายได้ พนักงานเก็บเอกสาร 

15 น.ส.ศุภลักษณ์ ต้ังกิจเชาวลิต พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการอุดมศึกษา 

16 น.ส.ยุพดี  บินหล ี พนักงานเงินรายได้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (MIM) 

17 น.ส.อรวรรณศิริ  หนูอุไร พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา (MIM) 
 
 
1.9 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

 

 งบประมาณ 
 

 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

(ไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 
 

ปีงบประมาณ  รายรับ (บาท) 
2553 363,243 
2554 526,052 
2555 382,728 

 

งบประมาณแผน่ดิน 

 
 
 

 

 
งบประมาณเงินรายได้ 

 
ปีงบประมาณ รายรับ (บาท) 

2553 2,003,156 
2554 1,956,315 
2555 1,810,325 

 
 

งบเงินรายได้ 
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 อาคารสถานท่ี  
อาคารหลักท่ีใช้ดําเนินการในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัยและการบริการวิชาการจํานวน 

4 อาคาร ได้แก่ อาคารสตางค์ มงคลสุข อาคารบรรยายกลาง อาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร  โรงปฏิบัติการ
เช่ือมโลหะและโรงปฏิบัติการหล่อโลหะ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีสํานักงานอยู่ท่ีอาคารสตางค์มงคลสุข  ซ่ึงเป็นอาคารหลักของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงนอกจากจะเป็นท่ีต้ังของสํานักงานภาควิชาต่าง ๆ แล้วยังเป็นพื้นท่ีสําหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย มีห้องปฏิบ ัติการหรือโรงปฏิบัติการจํานวนหลายห้อง (ของภาควิชาฯ) ท่ีอยู่ในอาคาร
สตางค์ฯ เช่น ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM โรงปฏิบัติการตัดโลหะ และโรงปฏิบัติการโลหะแผ่น เป็นต้น  เน่ืองจากการ
ปฏิบัติการแต่ละอย่างจําเป็นต้องใช้พื้นท่ีจํานวนมากและพื้นท่ีของอาคารสตางค์ฯ ไม่เพียงพอ จึงต้องแยกโรงปฏิบัติการ
ออกไปท่ีอาคารอื่นอีกสองอาคาร ได้แก่ โรงปฏิบัติการเช่ือมโลหะและโรงปฏิบัติการหลอ่โลหะ   โรงหล่อโลหะเป็น
อาคารสามช้ัน มีหอ้งสําหรับใช้งานต่าง ๆ  เช่น ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน และห้องวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยายน้ัน โดยส่วนใหญ่จะใช้อาคารบรรยายกลางและอาคารศูนย์วิจัย
วิศวกรรมประยุกต์สิรินธร แต่ในปีการศึกษา 2556 จะเปิดใช้ห้องเรียนของภาควิชาฯ ในอาคารโรงหล่อโลหะจํานวน 2 
ห้อง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาฯ  
 
1.10  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ระบุว่าภาควิชาฯ มีจุดแข็งอยูส่องประการ คือ 1) มีแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และ 2) มีหน่วยวิจัย ทีมวิจัยและกลุ่มวิจัยหลายกลุ่มท่ีมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้างผลงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้จํานวนมาก   

 

  สําหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ ควรทบทวนการกําหนดตัวบ่งช้ีในระดับภาควิชา โดยอย่างน้อยควร
กําหนดให้ commit ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นภารกิจหลักของภาควิชาฯ  เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ และ
ภาควิชา  ผลการปรับปรุงคือ ภาควิชาฯ ได้เพิ่มตัวบ่งชี้ขึ้นอีก 2 ตัว โดยในปีการศึกษา 2554 มีจํานวนตัวบ่งชี้ 10 ตัว 
(สกอ. 6 ตัว และ สมศ. 4 ตัว) และปีการศึกษา 2555 มี 12 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 8 ตัว และ สมศ. 4 ตัว) ตัวบ่งช้ีท่ีเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา และตัวบ่งชี้ 7.4 
(สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
   

ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ และจุดท่ีต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ 

1. คณะกรรมการประเมินฯเสนอให้ทบทวนรายการตัว
บ่งชี้ ของภาควิชา  โดยอย่างน้อยควรกํ าหนดให้ 
commit ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นภารกิจหลักของคณะและ
ภาควิชา เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมระดับ
คณะ 

สิ่ ง ท่ี ได้ดํ า เนินการ  รองคณบดีฝ่ ายวางแผนฯได้
ดําเนินการประชุมผู้บริหารของแต่ละภาควิชาฯ เพื่อ
ทบทวนรายการตัวบ่งช้ีในระดับภาควิชา      
ผลการดําเนินการ   ภาควิชาฯได้เพิ่มตัวบ่งช้ี 2 ตัว 
กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2554 มีจํานวนตัวบ่งช้ี 10 ตัว 
(สกอ. 6 ตัว และ สมศ. 4 ตัว) และปีการศึกษา 2555 
มี 12 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 8 ตัว และ สมศ. 4 ตัว) 

2. อาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปยังต่ํากว่าร้อยละ 60 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการ มีการประชุมคณาจารย์เพื่อหาวิธีเพิ่ม
ค่าร้อยละดังกล่าวให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด วิธีหนึ่งท่ี
จะทําให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการได้มากและเร็ว
ขึ้น คือภาควิชาฯ เห็นชอบและสนับสนุนให้อาจารย์ลา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
ผลการดําเนินการ อาจารย์ของภาควิชาฯ 1 ท่าน ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาเพิ่มพูนฯ เป็นเวลา 6 
เดือน ตั้งแต่วันท่ี 3 มิ.ย.2556 และในภาคการศึกษาท่ี 
2/2556  ภาควิชาฯ จะเสนอช่ืออาจารย์ 1 ท่านลา
เพิ่มพูนความรู้ฯ  เป็นเวลา 1 ปี 

3. ขาดแคลนอาจารย์ใหม่ในตําแหน่งว่างและอาจารย์
หลายท่านกําลังจะเกษียณอายุราชการ 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการ 1) มีการหารือในท่ีประชุมคณาจารย์
เพื่อหาวิธีการดําเนินการต่างๆท่ีจะทําให้ภาควิชาฯมี
ผู้สมัครเป็นอาจารย์ใหม่  2) แนะนําให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีผลการศึกษาระดับดี/ดีมากรับทุนศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทของคณะฯ เม่ือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทแล้ว อาจรับเข้าทํางานในตําแหน่ง
อาจารย์ของภาควิชาฯ 3) ได้ประสานงานกับฝ่ายการ
จัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือประกาศรับสมัครอาจารย์
เข้าทํางานท่ีภาควิชาฯ 4) ติดต่อกับศิษย์เก่าและ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท และเชิญมา
สัมภาษณ์ โดยแจ้งเง่ือนไขว่าหากได้รับการตอบรับเข้า
ศึกษาต่ อระดับป ริญญาเอกจากสถานศึกษาใน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว ภาควิชาฯจะรับเข้า
ทํางานทันที แล้วให้รับทุนจากมหาวิทยาลัยจนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษา  
ผลการดําเนินการ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครรับ
ทุนเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ของภาควิชาฯ 1 ราย จะเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 
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ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ และจุดท่ีต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
สิ่งท่ีควรพัฒนา   

1. การสนับสนุนนักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

- แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว 
(แต่งตั้งเม่ือเดือนพฤษภาคม 2556) 
 

2. การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

คณาจารย์ภาควิชาฯ ช่วยกันพิจารณาต้นฉบับผลงาน
วิชาการภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผลงานตีพิมพ์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งจะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
 

ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

-ยังไม่ได้หารือเพื่อกําหนดทิศทาง- -  

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง 

1. เพิ่มจํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจุบัน (มิถุนายน 2556) มีอาจารย์ท่ีกําลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน  และสําเร็จการศึกษา
จํานวน 1 คน  และในปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษาจํานวน 2 คน  สําหรับอาจารย์ใหม่อีก 
1 คน อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะเดินทาง
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 
 

2. เ พิ่ ม จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ท่ี ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ 

ปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน  ได้ส่งผลงานเพื่อขอเล่ือนตําแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์แล้ว (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
ในขณะที่อีก 1-2 คนอยู่ระหว่างการรวบรวมผลงาน 
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ส่วนที ่2 รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 
 

 

ตัว
บ่งชี้ ลํา

ดับ
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมลูพ้ืนฐาน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต    

สกอ. 
2.1 

1 1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 5 

2 3 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  4 5 - -ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ก 1 

  5 6 - -ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ข - 

  6 7 - -ระดับปริญญาโท ที่มทีั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 1 

  8 10 - -ระดับปริญญาเอก 1 

  9 8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 

  10 587 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 

  11 40 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 5 

  12 42 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  14 44 - -ระดับปริญญาโท 2 

  16 46 - -ระดับปริญญาเอก 1 

  17 47 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

2 

  18 49 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  20 51 - -ระดับปริญญาโท - 

  22 53 - -ระดับปริญญาเอก - 

  23 11 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 2 

  24 13 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  26 15 - -ระดับปริญญาโท - 

  28 17 - -ระดับปริญญาเอก - 

  29 18 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทั้งหมด 

2 

  30 20 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  32 22 - -ระดับปริญญาโท - 

  34 24 - -ระดับปริญญาเอก - 

 35 61 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ไดร้ับอนุมัตติามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- 
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ตัว
บ่งชี้ ลํา

ดับ
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมลูพ้ืนฐาน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

สกอ. 
2.1 

56 62 - -ระดับอนุปริญญา - 

36 63 - -ระดับปริญญาตรี - 

 37 64 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

38 65 - -ระดับปริญญาโท - 

  39 66 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

  40 67 - -ระดับปริญญาเอก - 

  41 54 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี
ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี 

2 

  42 56 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  44 58 - -ระดับปริญญาโท - 

  46 60 - -ระดับปริญญาเอก - 

  47 695 - -จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รบัอนุมัตติามกรอบ TQF ทีม่ีผลการประเมินตามตัว
บ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

- 

  48 697 - -ระดับปริญญาตรี - 

  50 699 - -ระดับปริญญาโท - 

  52 701 - -ระดับปริญญาเอก - 

  53 68 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

2 

  54 70 - -ระดับปริญญาตรี 2 

  56 72 - -ระดับปริญญาโท - 

  58 74 - -ระดับปริญญาเอก  - 

  59 75 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 364 

  60 77 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 259 

  62 79 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 100 

  63 80 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 31 

  64 81 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 69 

  66 83 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  5 
 67 598 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญา

หรือเทียบเท่า  
22 

68 599 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

1 

69 600 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

13 
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ตัว 
บ่งชี้ ลํา

ดับ
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมลูพ้ืนฐาน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

สกอ. 
2.2, 
2.3 
สมศ. 
14 

70 601 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

8 

71 597 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

37.21 

72 107 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งอาจารย์ 5 

73 108 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

- 

  74 109 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

5 

  75 110 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

- 

  76 111 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  14 

  77 112 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

1 

  78 113 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

6 

  79 114 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

7 

  80 115 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 

  81 116 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  82 117 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 2 

  83 118 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

1 

  84 119 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ - 

  85 120 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  86 121 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

  87 122 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

  88 595 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 13.95 

สกอ. 
2.5 

89 123 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทกุหลักสูตร 372.16 

90 125 - -ระดับปริญญาตรี 253.33 

  92 127 - -ระดับปริญญาโท 112.91 

 94 129 - -ระดับปริญญาเอก 5.92 

95 130 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 7 

  96 131 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาทีม่กีารลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

- 
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ตัว 
บ่งชี้ ลํา

ดับ
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมลูพ้ืนฐาน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

สกอ. 
2.5 

97 132 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.75 

 98 133 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้าย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 

  99 134 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อาท ิ
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.52 

  100 135 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.59 

สกอ. 
2.6 

101 136 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

4.46 

  102 138 - -ระดับปริญญาตรี 4.46 

  104 140 - -ระดับปริญญาโท 4.56 

  106 143 - -ระดับปริญญาเอก  - 

  107 1431 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 86 

  108 1432 จํานวนรายวิชาที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจฯ 54 

สมศ.  
3 

134 165 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมบีุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย] 

12 

  135 672 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง  

- 

 136 166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

- 

  137 167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

9 

  138 170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 3 

  145 91 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

10 

สมศ. 
4 

146 181 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- 

  147 183 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล   
TCI (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

- 
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ตัว 
บ่งชี้ ลํา

ดับ
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมลูพ้ืนฐาน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

สมศ. 
4 

148 184 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิีม่ีช่ือปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซํ้ากับที่นับในค่า
น้ําหนักอ่ืน ๆ) 

- 

 149 185 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซํ้ากับทีนั่บ
ในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  150 186 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI  หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซํ้ากับที่นับ
ในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  157 92 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด(ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา    

สกอ. 
3.1 

158 684 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใหค้ําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.67 

  159 685 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.52 

  160 686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.16 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย    

สกอ. 
4.3 

165 148 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,840,896 
166 152 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 2,093,529 

  167 156 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 19 

สกอ. 
4.3 

168 160 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 
169 612 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 3 

  170 616 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 
สมศ.  

5 
171 193 จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI (จํานวน
บทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้าํหนักอ่ืนๆ) 

4 

  172 194 จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีช่ือปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซํ้ากับที่นับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

- 

 173 195 จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคา่นํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับใน
ค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

 174 200 จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จํานวนบทความทีนั่บในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

4 
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ตัว 
บ่งชี้ ลํา

ดับ
ที่ 

CdsID ช่ือข้อมลูพ้ืนฐาน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

 สมศ. 
  6 

180 207 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 23 
181 208 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - 

สมศ.  
 7  

182 209 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - 

183 210 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ - 

  184 211 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ - 

  185 212 - -ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

- 

  186 213 - -ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคณุภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวชิาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

- 

สมศ.  187 102 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
  5,6,7 188 103 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 19 

 189 104 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  3 
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ส่วนที ่3 ผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน    คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการ

ดําเนินการ 1 
ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

หมายเหตุ 

1. การนับหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลกัสตูรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนั้บหลกัสตูรท่ี
ได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวม
หลกัสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี
การศึกษาน้ันๆ และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท้ังในท่ีต้ังและนอกที่ต้ัง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลกัสตูรใหม่ 
หรือเสนอปรับปรุงหลักสตูร หรือเสนอปิดหลกัสตูร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหาร
หลกัสูตรให้เป็นไป ตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกัน
ท้ังหมดหรือต่างชุดกไ็ด้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาํหนด 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนิน 
การตามระบบทีก่ําหนด  

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 
ศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่
มหาวทิยาลัยและสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดไว้ คือ การเปิด-ปิดหลักสูตร ต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
 

2.1-1-1 
 

 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนว 
ทางปฏิบตัทิี่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง   
 ปฏิบัติการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ  
 สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดไว ้
 

2.1-2-1 
2.1-2-2 

 
 

 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ หมายถึง  
ต้องมีการประเมนิผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานตาม ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ หลักสูตร
และการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่
มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่า หรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  
 

ทุกหลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2548  ดังน้ี 
•  หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม   
อุตสาหการ พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรุง) 
•  หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม  
การผลิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรุง) 
•  หลักสูตระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม  
อุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 (อยู่ระหว่างการอนุมตัิจาก สกอ.) 
 
นอกจากนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว 
 
 

2.1-3-1 
2.1-3-2 

 

 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหม้ ี
การดําเนินการได้ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ
จะต้องควบคุม กาํกับให้การดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนด
ในแต่ละปีทุกหลักสูตร  
 

ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง
ระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงทําหน้าที ่
ในการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การ
ตดิตามประเมินผลหลักสูตร และอื่น ๆ รับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหม้ีการดําเนินการได้ครบถ้วน  
ทั้งข้อ 1-3  และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2.1-4-1 
2.1-4-2 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหม้ี
การดําเนินการได้ ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ 
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาํเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิจะต้องควบคุมกํากับใหก้ารดําเนิน 
งานตามตัวบง่ช้ี ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร  
 

ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง
ระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหม้ีการดําเนินการได้ครบถ้วน  
ทั้งข้อ 1-4 
 

2.1-5-1 

2.1-5-2 

 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิด
สอน(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 

มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่ 
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) จํานวน 3 หลักสูตรของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 

2.1-7-1 

 

 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่
เปิดสอน   (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก)  มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 

  มีนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจัย 
  ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
  ปริญญาเอก) จํานวนร้อยละ  9.89     
  [ (31+5)/364 ]                                         

2.1-8-1 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 6 4  
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4  

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เลขท่ีเอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.1-1-1 ขั้นตอนการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
2.1-2-1 ขั้นตอนการปิดหลกัสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
2.1-2-2 ตัวอย่างหนังสือการปิดหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-3-1 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) 
2.1-3-2 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) 
2.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
2.1-4-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
เลขท่ีเอกสาร เอกสารอ้างอิง 

2.1-5-1 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553  
(ฉบับปรับปรุง) ของ สกอ. 

2.1-5-2 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553  
(ฉบับปรับปรุง) ของ สกอ. 

2.1-7-1 สรุปรายชื่อหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 
2.1-8-1 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา 2555 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุม่สถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้ ของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ      กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี   อาจใช้คุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีท่ี
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับ
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  8 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
35 37.21 3.10  

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
40 36.36 3.03  

 
ผลการดําเนินงาน 

จากเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง ท่ีกําหนดไว้ 2 แนวทางน้ัน ภาควิชาฯ เลือกการประเมินตาม
แนวทางท่ี 1 คือค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 
ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ รวม 8 คน 
ในขณะท่ีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่รวม 22 คน  
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ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   = 100
งหมดย์ประจําทั้จํานวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒิปย์ประจําที่จํานวนอาจาร
×  

      = 100
22
8
×   =   36.36 % 

  คะแนนท่ีได้  =  5
5นนเต็มให้เป็นคะแอกที่กําหนด ุฒิปริญญาเำที่มีคุณวาจารย์ประจร้อยละของอ

ปริญญาเอก ่มีคุณวุฒิรย์ประจําทีร้อยละอาจา
×  

      =  5
60

36.36
×   =  3.03    

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เลขท่ีเอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.2-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดแยกตามวุฒิการศึกษา 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

- อาจารย์ 2 คน กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบ่งเป็นในประเทศ 1 คน และต่างประเทศ (แคนาดา) 1 
คน  คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 

- เดือนพฤษภาคม 2556 มีอาจารย์ 1 คน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ  (เยอรมัน)  
- เดือนมิถุนายน 2556 มีอาจารย์ 1 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ 
- อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทจะทยอยเกษียณอายุราชการ ดังน้ี  

1. กันยายน 2558 จํานวน 1 คน  
2. กันยายน 2559 จํานวน 1 คน 
3. กันยายน 2560 จํานวน 3 คน 

- จํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจะมีสัดสว่นท่ีเพิ่มขึ้น จนถึงร้อยละ 60 ในอนาคต  โดยต้องใช้เวลา
นับจากปัจจุบัน (มิถุนายน 2556) ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 
 

ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุม่สถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

 1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
 รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  

 ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

 2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง 
 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

  

หมายเหตุ 

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

 

ผลการคํานวณ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 5 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 13.95 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

10 13.95 2.33  
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

15 13.64 2.27  
 
ผลการดําเนินงาน 

จากเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง ท่ีกําหนดไว้ 2 แนวทางน้ัน ภาควิชาฯ เลือกการประเมิน
ตามแนวทางท่ี 1 คือ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป  และผลการคํานวณในปีการศึกษา 2555 พบว่าจํานวนอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวม 3 คน เทียบกับ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ รวม 22 คน  
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  ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 100
งหมดย์ประจําทั้จํานวนอาจาร

รงทางวิชากาดํารงตําแหน่ย์ประจําที่จํานวนอาจาร
×  

              = 100
22
3
×   =   13.64 % 

 

   คะแนนท่ีได้ =  100
5นเป็นหนดให้คะแนชาการที่กําแหน่งทางวิำท่ีดํารงตําาจารย์ประจร้อยละของอ

าร ่งทางวิชาก ่ดํารงตําแหนรย์ประจําทีร้อยละอาจา
×  

        =  5
30

64.13
×   =  2.27    

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขท่ีเอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.3-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2.3-1-2 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดแยกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา      ภาควิชาฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยใหก้ารสนับสนุนอาจารย์ย่ืน
คําขอรับการพิจารณากําหนดตาํแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปอย่างต่อเน่ือง ปีการศึกษา 
2555 อาจารย์ 2 คนได้ยื่นคําขอฯ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์และอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณา ดังน้ัน ปีการศึกษา 2555 
ในขณะนี้ภาควิชาฯ จึงยังไม่มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งรองศาสตราจารย์เพิ่มเติม  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

7  ข้อ 
 

หมายเหตุ 

หลกัฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการ
สํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลกัฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเ้ห็นการทํางาน
ได้ดีขึ้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ข้อ 

 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  (ไม่มีการประเมิน) 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมแีผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

ภาควิชาฯ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
ประจําปี  ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท้ังภายในคณะฯ 
มหาวิทยาลัยและภายนอกสถาบัน 

2.4-1-1 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนท่ีกําหนด  

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร/ทักษะตามความต้องการและ
ความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงานท้ังภายในคณะฯ 
และภายนอกสถาบัน 

2.4-2-1 

 3 มีสวัสดกิารเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ
สร้างขวัญและกาํลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีทั้งในระดับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย เช่น การแข่งขันกีฬาบุคลากร
การเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
ของคณะฯ  นอกจากน้ี ภาควิชาฯ ให้ความ 
สําคัญต่อการจดัสถานท่ีทํางานให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกด้านเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ท่ัวถึง  

2.4-3-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ภาควิชาฯ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์นํา
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา เช่น จาก
การฝึกอบรม หรือการประชุม ฯลฯ โดยการ
รายงานผลในท่ีประชุมภาควิชาฯ  

2.4-4-1 

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัติ  

รณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรถือปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเข้า
ร่วมอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

2.4-5-1 

 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

มีการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร
ทุกปีงบประมาณ รวมถึงผลการจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

2.4-6-1 

 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแผนการบริหารงาน การพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

2.4-7-1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขท่ีเอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.4-1-1 สรุปรายงานฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรภาควิชาฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิ.ย.2555 – 31 พ.ค. 2556 
2.4-2-1 ตัวอย่างเอกสารการส่งช่ือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ 
2.4-3-1 หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรของ สกอ. 
2.4-4-1 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-5-1 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.4-6-1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
2.4-7-1 แผนการพัฒนาอาจารย์  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  - 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน 
สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยัของผูส้อนของสถาบันท่ี
ได้พัฒนาข้ึน และนําไปใชใ้นการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลกัสตูร 

ทุกหลกัสตูรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดกจิกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกับคนอื่น  
- หลักสตูรระดับปริญญาตรีเช่น รายวิชาปฏิบัต ิ
การ  โครงงานนักศึกษา รายวิชากลุ่มสหกิจ
ศึกษา  
- หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา มีรายวิชา
สัมมนาและรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

2.6-1-1 
 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลกัสตูร  มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการ 
ศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ทุกรายวิชาของทุกหลกัสตูรมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (แผนการสอน)    
ซ่ึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของ
รายวิชาน้ัน ๆ 

   

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

 3 ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัตท้ัิงในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการใหผู้้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัตท้ัิงในและนอกห้องเรียน  
• ภายในห้องเรียนเช่นการเรียนวิชาปฏิบัติการ 
• ภายนอกห้องเรียน เช่น การฝึกงานกับ
สถานประกอบการจริง การทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ หรือการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
• การทําวิจัย เช่น การทําโครงงานนักศึกษา 
หรือการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

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

 4 มีการใหผู้้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลกัสตูร 

มีการกําหนดแนวปฏิบัติเร่ืองการขอเปิด/
ปรับปรุง/ ปิดหลักสูตรหรือรายวิชา โดยให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการในการให้
ความเห็น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดม 
ศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548  นอกจากนี้ มีการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ผ่านรายวิชาและกิจกรรม เช่น  
• มีการจัดโครงการสัมมนานักศึกษาพบผู้
ประกอบ การเพื่อเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา 
(รายวิชาโครงงาน) 
• มีการเชิญผู้มีความรู้ความชํานาญในด้านต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาการเรียนการสอน
มาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษหรือให้ความรู้ใน
รายวิชาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
• มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
 

2.6-4-1 
2.6-4-2 
2.6-4-3 

 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

มีการกระตุ้นใหบุ้คลากรมีการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย 
ซ่ึงสามารถนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
อ่ืน ๆ  เช่น 
• มีทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลกัสูตร 
• มีทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา 
• มีระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU 
เพื่อให้อาจารย์ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน 
การเรียนการสอนของท้ังอาจารย์และนกัศึกษา 
เช่น การสร้างบทเรียนแบบออนไลน์ ฯลฯ 
 
 

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

 
 

 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้อง 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุก
ภาคการศึกษาและทุกรายวิชา 

2.6-6-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน   กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชา 
 

มีการจัดทําการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาในทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

2.6-7-1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 6 4  
 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 7 5  
 
 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 
2.6-1-1 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต  
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

2.6-2-1 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานนักศึกษา (ตาม มคอ.3) 
2.6-2-2 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาสัมมนาของหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา  
2.6-2-3 แผนการสอนตาม มคอ. 3 
2.6-3-1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาท่ีมีประสบการณ์

ภาคสนาม (โครงงานนักศึกษา)  
2.6-3-2 โครงการนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี  (Industrial Tour) 
2.6-4-1 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก 
2.6-4-2 ตัวอย่างหนังสือแต่งต้ังอาจารยพ์ิเศษ 
2.6-4-3 ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2.6-5-1 ประกาศคณะวิศวฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
2.6-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา 
2.6-5-3 คู่มือการใช้งาน LMS@PSU  (http://lms.psu.ac.th) 
2.6-6-1 คู่มือใช้งานระบบประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา  

(https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
2.6-7-1 ผลการประเมินการสอน 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : -  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ 
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบนัขึ้นไป)  
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจด
ทะเบียนในตลาด หลกัทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา วิชาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร  

• มีการเผยแพร่ระเบียบวินัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ถูก
ระเบียบ  
• มีการติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่แสดง
ข้อความ “ขอให้ถือประโยชนข์องเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หน่ึงฯ” 
 

2.8-1-1 
2.8-1-2 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 
ท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู ้
บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
  

• มีการติดประกาศตามบอร์ด และ
สถานท่ีต่าง ๆ ภายในภาควิชาฯ 
• เผยแพร่ในเว็บไซต์ภาควิชาฯ 
(www.ie.psu.ac.th) 

2.8-2-1 
 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีกําหนด ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ  

• จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมทุกปี 
• ให้มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น  
-  ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 2  
-  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานช้ันปีท่ี 3 
-  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
• อาจารย์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในระหว่างการสอน 

 

2.8-3-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกําหนดใน 
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ 
ตัวบ่งช้ี  

 มีการประเมินผลโครงการ 2.8-4-1 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ  

 -  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 4 4  
 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเร่ืองการแต่งกายขณะลงเรียนรายวิชาปฏิบัติการ  
2.8-1-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เร่ืองการแต่งกายขณะลงเรียนรายวิชาปฏิบัติการของนักศึกษา 

มุสลิม 
2.8-2-1 ตัวอย่างภาพประกอบการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของภาควิชาฯ 
2.8-3-1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
2.8-4-1 ผลประเมินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
วิธีการคํานวณ 

 

ผลการคํานวณ 
ระดับคุณภาพอาจารย ์ จํานวนอาจารย ์ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทียบเกณฑ์ 

89 22 4.05 3.37 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 4.09 3.41  
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 4.05 3.37  

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการคํานวณค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา 2555 คํานวณจากผลรวมค่านํ้าหนักระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจําเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปีการศึกษา 2555) เท่ากับ (89/22) = 4.09  คิดเป็น 3.41 
คะแนน  ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 

14-1-1 ข้อมูลอาจารย์ประจําท้ังหมดทุกระดับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาต่อ และดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ในปีการศึกษา 2555 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี 
2. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. มีหลกัสตูรท่ีทันสมัย 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดค่อนขา้งมาก 
2.  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปยังตํ่ากว่าเกณฑ์ 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- ไม่มี -  
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจําให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัต ิ
งานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณน้ัน ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิก 
จ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน 
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน 
ท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนาม 
ในสัญญารับทุนโดยอาจารยห์รือนัก วิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากร 
สายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นัก วิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

ผลการคํานวณ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวม 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,840,896 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 2,093,529 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 19 

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 19 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

180,000 181,445 5  
 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

180,000 207,075 5  
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ผลการดําเนินงาน 
 

ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาฯ ได้รับจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังจากภายในรวมเป็น
จํานวน 1,840,896 บาท และจากภายนอกสถาบันเป็นจํานวน 2,093,529 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  3,934,425 บาท 
เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดจํานวน 19 คน (ไม่นับผูล้าศึกษาต่อ) จะได้เฉลี่ยคนละ 207,075 บาท  ซึ่ง
มากกว่า 180,000 บาท ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนดไว้ ผลการดําเนินงานจึงได้ 5 คะแนน และบรรลุตามเป้าหมายที่
ภาควิชาฯ ต้ังไว้ 
 
รายการหลักฐาน 
 

เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 
4.3-1-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารย์ประจํา  

นักวิจัยและบุคลากรในปกีารศึกษา 2555 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : - 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้  
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัด อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังน้ี  
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอก
สถานศกึษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

IE Self Assessment Report 2555 หน้า 42 

 

(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา 
ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นับตามปีปฏิทิน 
- จํานวนอาจารย์ประจําแนะนักวิจัยท้ังหมด ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อให้นับตาม

ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 

 
ผลการคํานวณ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 19 
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

3 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของสมศ. 2 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด 
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัด
อยู่ใน ควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

- 

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

4 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 3 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

20 33.72 5  
 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 22.73 5  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ในปีการศึกษา 2555   จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังสิ้น  
9 ผลงาน  แบ่งเป็น  

1) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หรือจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 3 ผลงาน ค่านํ้าหนัก 0.25 คิด
เป็น 0.75  ดังน้ี 

  

ลําดับ ช่ือผลงาน (รายช่ือผู้แต่ง) ระดับ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที ่10 

"วิศวศึกษาเพ่ือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน" 

2 การจําลองสถานการณ์ในการจัดเส้นทางการเดินรถของ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดทําระบบรถ
โรงเรียน 
ในเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ระดับชาต ิ สัมมนาเชิงวิชาการประจําปี ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 11 
"โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความย่ังยืน
ของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลก" 

3 A  Fuzzy Time-Driven Activity-Based Costing 
Model in an Uncertain Manufacturing 
Environment 

นานาชาต ิ The Asia Pacific Industrial 
Engineering and Management 
System Conference 2012 

 
2) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. จํานวน  

2 ผลงาน  ค่านํ้าหนัก 0.5  คิดเป็น 1.0   
 

ลําดับ ชื่อผลงาน (รายชื่อผู้แต่ง) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่
1 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ก่อนถึงโรงพยาบาล  
วารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 6 

2 การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
5 กลุ่มอุตสาหกรรมของไทย 

วารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 4 
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3) จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
จํานวน 4 บทความ ค่านํ้าหนัก 1.00 คิดเป็น 4.00 

 

ลําดับ ชื่อผลงาน (รายชื่อผู้แต่ง) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่
1 Effect of rubberwood and palm oil content on the 

properties of wood-polyvinyl chloride composites 
Journal of Thermoplastic Composite 
Materials, Vol. 25 

2 Effect of Wood Flour Content and Cooling Rate on 
Properties of Rubberwood Flour/Recycled 
Polypropylene Composites 

Advanced Materials Research,  
Vol. 340 

3 Effect of Pre/Post Heat Treatment on the Friction Stir 
Welded SSM 356 Aluminum Alloys 

Advanced Materials Research 

4 Mechanical and thermal properties of oil palm wood 
sawdust reinforced post-consumer polyethylene 
composites 

ScienceAsia 

 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของจํานวนบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวมท้ังสิ้น 5.75 เม่ือเทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมด 22 คน เท่ากับ ร้อยละ 26.14  คิดเป็น 5 คะแนน  ซ่ึงเกินเป้าหมายท่ีภาควิชาฯ ตั้งไว้  
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 
5-1-1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (จํานวนตามกลุ่มระดับคุณภาพ)  

ในปีการศึกษา 2555  
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : - 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
หมายเหตุ 
 
 

- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ นับตามปีปฏิทิน 
- จํานวนอาจารย์ประจําแนะนักวิจัยทั้งหมดท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อให้นับตาม

ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

วิธีการคํานวณ 

 

ผลรวมจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์  

X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 

 
ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวม 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน ์ 23 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

10 37.21 5  

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

10 104.55 5  

  
  ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เม่ือเทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ [(23/22)*100] = 104.55 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 20  จึงได้ 5 
คะแนน และบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 
6-1-1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละผลงาน)  ในปีการศึกษา 2555 

 
 
 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัย

และรายงานการวิจัยน้ัน ต้องได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระบุแนวทางการใช้
ประโยชน์ เช่น ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เป็นต้น 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยด้านการสนับสนุนสถานท่ีในการทําวิจัยและงบประมาณในการจัดสรรรางวัล
ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน  รวมท้ังการดําเนินกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างครบถ้วน มี research mapping ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรท่ีทํางานวิจัยมีการทํางานอย่างต่อเน่ืองจนเป็นท่ียอมรับในสาขาท่ีวิจัยและอุทิศเวลาการทํางานในการวิจัย
ให้กับภาควิชาฯ รวมท้ังมีความพร้อมในการพัฒนา 
3. งานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์และพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
4. มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในหลายด้าน ท้ังระดับชาติและนานาชาติ. 
5. มีความหลากหลายในงานวิจัยในภาควิชา  ทีมนักวิจัยมีความรู้ท่ีหลากหลายจึงสามารถทํางานวิจัยได้หลายประเภท 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ ผ่านงานบัณฑิตศึกษา โดยการเพิ่มท้ังจํานวนและคุณภาพของนักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
2. ปรับลดภาระการสอนและงานบริหารของบุคลากรท่ีเน้นด้านงานวิจัยเพื่อได้มีเวลาในการทําวิจัยอย่างเต็มท่ี 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความพร้อมในการช่วยงานวิจัย 
4. เพิ่มงบประมาณในการลงทุนด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับงานวิจัย 
5. เพิ่มโครงการวิจัยร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

-    ไม่มี   - 
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

 6 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบปี การประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อัน
เน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน  
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น  
1. มีการเสียชีวิตและถกูทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรภายในสถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได ้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของ
สถาบันในการระงับ เหตุการณ์ดังกล่าว  
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัย ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ขา่ว online เป็นต้น  
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลกัสูตร
หรือไม่ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบตอ่นักศึกษาปัจจุบันท่ีเรียนอยู่อย่าง
รุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันกจ็ะได้
คะแนนการ ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น การไม่เข้าข่ายท่ีทําใหผ้ลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า และดาํเนินการตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) 
ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบท่ีได้ กําหนดไว้ล่วงหน้า 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิ ดชอบพันธกิ จหลั กของสถาบั น ร่วม เป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  เพื่อลดเหตุ
ท่ีจะทําให้เสียหายให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

7.4-1-1 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสตูร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน 
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์
ระบุความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญ หลังจากน้ันก็นําไป
ทําแผนบริหารความเสี่ยงที่จะ
ทําให้ภาควิชาฯ เกิดความ
เสียหาย และมกีารควบคุม
ภายในของภาควิชาฯ 

7.4-2-1 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จาก การวิเคราะห์ในข้อ 2  

มีการพิจารณาจัดลําดับความ
เสี่ยงของภาควิชาฯ โดยการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของทุกปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้น และนําผลการประเมิน
มาจัดลําดับความสําคัญ 

7.4-3-1 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน  

มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ดําเนินการตามแผนและ
ติดตามการดําเนินงาน   

7.4-4-1 
7.4-4-2 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  

มีการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ปย1) 

7.4-5-1 

 6 มีการนําผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป  

มีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับ
แผนใหม่และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถดัไป 

7.4-6-1 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5  6 5  

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งคณะวิศวฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจําปี 2555 
7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7.4-4-1 แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชาฯ 
7.4-4-2 แบบติดตาม ปย.2 
7.4-5-1 แบบ ปย.2  
7.4-6-1 รายงานการควบคุมภายในประจําปี  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงต่อท่ีประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ มีการอภิปรายและกําหนดหัว
ข้อความเสี่ยงร่วมกัน ทําให้ทุกคนรับทราบรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยงในปกีารศึกษา 2555 ซ่ึงภาควิชาฯเห็น
ว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและจะดําเนินการในปีต่อๆไป 
2. อาจารย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือลด/กําจัดความเสี่ยง มีความต้ังใจและทุ่มเทให้กับงานจัดการความ
เสี่ยงเป็นอย่างมาก  

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ภาควิชาฯ ควรนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงต่อท่ีประชุมบุคลากรทุกคนมิใช่เฉพาะท่ีประชุมคณาจารย์ เพื่อ
บุคลากรทุกคนรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 
2. การจัดการความเสี่ยงแต่ละเร่ืองมักมีค่าใช้จ่ายเสมอ ปีการศึกษา 2555 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
ไว้ แหล่งเงินงบประมาณคือเงินรายได้พัฒนาภาควิชาฯ ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2557 จึงต้องระบุรายการค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริหารความเสี่ยงไว้ด้วย (เงินรายได้ของปีงบประมาณ 2556 ต้องเร่ิมจัดทําแผนการใช้เงินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2555 ซ่ึงไม่สามารถดําเนินการต้ังงบประมาณได้ทัน จึงต้องกําหนดไว้ในแผนการใช้เงินรายได้ในปีงบประมาณ 2557) 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- ไม่มี    -  
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 
 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยจะประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
•  ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 8 ตัว 
• ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน 4 ตัว 

โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในในทุกปกีารศึกษา 

9.1-1-1 
9.1-1-2 
9.1-1-3 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ือง
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

ให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดประชุมเพ่ือให้บุคลากร
รับทราบนโยบาย ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ การพิจารณากําหนด 
ตัวบ่งช้ีและมีการติดตาตรวจสอบการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

9.1-2-1 

 3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลกัษณ์ของ
สถาบัน 

  ผลดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะ 
   

9.1-3-1 

 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมลูครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ใน CHE QA Online และ  
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

- มีการควบคุม การติดตามการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
- มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะฯ  
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพ 
ไปพัฒนาและปรับปรุงภาควิชาฯ 

9.1-4-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับ ปรุงการทํางานและส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

- มีการนําผลการประเมินและขอ้เสนอ แนะ
มาพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไป 
- มีการทบทวนและปรับกิจกรรมการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

9.1-5-1 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย 
• ระบบเอกสาร E-doc มหาวิทยาลัย 
• ระบบประเมินผลการสอนอาจารย์ 
• ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
• ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรออนไลน์ 
• ระบบบัญชีการเงินสามมิต ิฯลฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
• ระบบฐานข้อมูล KPIs คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
• ระบบ Intranet ของคณะฯ 
• ระบบการจัดซ้ือ/เบิกพัสดุคณะฯ ออนไลน์  
ภาควิชาฯ 
• ระบบ Intranet ของภาควิชาฯ 
• ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยภาควิชาฯ 
• ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ 
• ระบบฐานข้อมูลนักศกึษาภาควิชาฯ 

9.1-6-1 
9.1-6-2 

 
 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ช้
บัณฑิตและผูใ้ชบ้ริการตามพันธกิจของสถาบัน 

• นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
• มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามคณุภาพ
บัณฑิต โดยจัดทํารายงานความพึงพอใจของ
นายจ้าง /ผู้ใช้บัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 
• สถานประกอบการท่ีนักศึกษาได้ไปฝกึงาน 
ทําการประเมินนักศึกษาท้ังด้านความรู้ทาง
วิชาการ พฤติกรรมและด้านอ่ืน ๆ 

9.1-7-1 
9.1-7-2 

 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

• มีการจัดประชุมและแลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างคณะฯ กับภาควิชาฯ เช่น การเตรียม
ความพร้อมในการจัดทํา SAR ของภาควิชาฯ 
• มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

9.1-8-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 
9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

  มีการจัดทํารายงานประจําปีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมผลการดําเนิน 
งานในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาและเผยแพร่
ผ่านทางเวบไซต์ของคณะฯ 

9.1-9-1 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  
 

ผลการประเมินตนองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 9 5  

 
 ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 
9.1-1-1 สรุปตัวบ่งช้ีคุณภาพของภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9.1-1-3 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-2-1 หนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2555 
 9.1-3-1/ รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
9.1-4-1  
9.1-5-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-5-2 รายละเอียดตัวบ่งช้ีในปีการศึกษา 2556 
9.1-6-1 ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยของภาควิชาฯ 
9.1-6-2 ระบบฐานข้อมูล KPIs คณะวิศวกรรมศาสตร์   

(https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/) 
9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์  

(http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
9.1-7-2 รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูใ้ช้บัณฑิต 

(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) 
 

หมายเหตุ /ข้อสังเกต  - 



รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

IE Self Assessment Report 2555 หน้า 55 

 

องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ 
กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบ
ทุกตัวท่ีกําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ี
น้ันมาใช้แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.90 3.90  

 
ผลการประเมินตนองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.16 4.16  

 
ผลการดําเนินงาน 

สถานศกึษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครอบคลุมตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดน้ี จะเป็นคะแนนที่สามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสงักัด    ได้จากค่าเฉลี่ยของผลประเมินตามตัวบ่งช้ี
เฉพาะของ สกอ. จํานวน 8 ตัว ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 4.3, 7.4 และ 9.1 
[(4+3.03+2.27+5+4+5+5+5)/8] คิดเป็น 4.16 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)  ซ่ึงมากกว่าเป้าหมายท่ีภาควิชาฯ วางไว้  
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขท่ีเอกสาร รายการเอกสาร 

15-1-1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 

ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทํา
การประเมินใหม่ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ 

ทําให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของภาควิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ 
2. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ เน่ืองจากภาควิชาฯ เคยนํา

ระบบประกันคุณภาพ ISO มาใช้ในงานบริหาร งานการเรียนการสอนมาแล้ว 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.   กระตุ้นใหบุ้คลากรได้รับรู้และเห็นความสําคัญในเร่ืองการประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกันปรับ ปรุง
พัฒนาระบบการทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม   

- ไม่มี - 
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ส่วนที ่5 รายละเอียดผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (KPIs) 
 

องค์ประกอบและตวับ่งช้ี 
หน่วย
นับ 

แผน   แผนการดําเนินงาน 

ผล 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (6)                   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ แผน 6 6 6 6 6 6 6 

  ผล 7 6 6         

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวุฒิปรญิญา
เอก  

ร้อย
ละ 
  

แผน 35 35 40 40 40 45 45 

ผล 
38.10  37.21 36.36         

2.3 อาจารย์ประจาํท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อย
ละ 
  

แผน 10 10 15 18 23 27 27 

ผล 
14.29 13.95  13.64         

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 
  

แผน               

ผล     7         

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอน 

ข้อ 
  

แผน 5 5 5 5 6 6 6 

ผล 4 6 7         

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
                 

ข้อ 
  

แผน     3 4 4 4 5 

ผล 
    4         

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์  ค่าดัชนี
คุณภาพ 
อาจารย์ 

แผน 4 4 4 5 5 5 5 

ผล 4.02  4.09 4.05         

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (3)                   
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา 
และนักวิจัย           

บาท/
คน 
  

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

ผล 
351,754.90 181,445 207,075         

๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อย
ละ 
  

แผน 20 20 20 20 25 25 30 

ผล 
12.91 33.72 22.73         

๖. งานวิจัยท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

แผน   10 10 20 20 25 25 

ผล 9.52 37.21 104.55         

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (1)                 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 

  
แผน     5 5 6 6 6 

ผล     6         

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2)               
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ แผน 7 7 7 7 7 7 7 

  ผล 7 7 9         

๑๕. ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน
เต็ม ๕ แผน 

3 3.51 3.51 4 4 4 4 

ผล 3.76 3.90 4.16         
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ตารางสรปุคะแนนและผลการประเมนิรายองค์ประกอบ 
 
 

ลําดับ องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     

2 การผลิตบัณฑิต ( 6 ตัวบ่งช้ี ) 3.61 ดี 

3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา     

4 การวิจัย ( 3 ตัวบ่งช้ี ) 5.00  ดีมาก 

5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม     

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

7 การบริหารและการจัดการ ( 1 ตัวบ่งชี้ ) 5.00  ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ     

9 ระบบและกลการประกันคุณภาพ ( 2 ตัวบ่งชี้ ) 4.58  ดีมาก 

10 สถานศกึษา 3 ดี (3D)     

  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.24  ดี 

  ผลการประเมินระดับหน่วยงาน   4.24  ดี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 
องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑติ  

  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.1-1-1 ขั้นตอนการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
 2.1-2-1 ขั้นตอนการปิดหลกัสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
 2.1-2-2 ตัวอย่างหนังสือการปิดหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.1-3-1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553  
 2.1-3-2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553  
 2.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 2.1-4-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 2.1-5-1 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553  

(ฉบับปรับปรุง) ของ สกอ. 
 2.1-5-2 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553  

(ฉบับปรับปรุง) ของ สกอ. 
 2.1-7-1 สรุปรายช่ือหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 
 2.1-8-1 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา 2555 
   

  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 2.2-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดแยกตามวุฒิการศึกษา 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 2.3-1-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 2.3-1-2 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดแยกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4-1-1 สรุปรายงานฝึกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรภาควิชาฯ  

ตั้งแต่วันท่ี 1 มิ.ย.2555 – 31 พ.ค. 2556 
 2.4-2-1 ตัวอย่างเอกสารการส่งช่ือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ 
 2.4-3-1 หนังสือขออนุมติัเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรของ สกอ. 
 2.4-4-1 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.4-5-1 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2.4-6-1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 2.4-7-1 แผนการพัฒนาอาจารย์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.6-1-1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต  
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

 2.6-2-1 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานนักศึกษา (ตาม มคอ.3) 
 2.6-2-2 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาสัมมนาของหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา  
 2.6-2-3 แผนการสอนตาม มคอ. 3 
 2.6-3-1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาท่ีมี

ประสบการณ์ภาคสนาม (โครงงานนักศึกษา)  
 2.6-3-2 โครงการนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี  (Industrial Tour) 
 2.6-4-1 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก 
 2.6-4-2 ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 2.6-4-3 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันร่วมเป็น

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.6-5-1 ประกาศคณะวิศวฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
 2.6-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา 
 2.6-5-3 คู่มือการใช้งาน LMS@PSU (ภาษาไทย) 

(http://lms.psu.ac.th) 
 2.6-6-1 คู่มือใช้งานระบบประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา  

(https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
 2.6-7-1 ผลการประเมินการสอน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 

 
(สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

 2.8-1-1 ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเร่ืองการแต่งกายขณะลงเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ  

 2.8-1-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เร่ืองการแต่งกายขณะลงเรียนรายวิชาปฏิบัติการของ
นักศึกษามุสลิม 

 2.8-2-1 ตัวอย่างภาพประกอบการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของภาควิชาฯ 
 2.8-3-1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 2.8-4-1 ผลประเมินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย ์
 14-1-1 ข้อมูลอาจารย์ประจําท้ังหมดทุกระดับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาต่อ  

และดัชนีคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 

 4.3-1-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของ 
อาจารย์ประจํา นักวิจัยและบุคลากรในปกีารศึกษา 2555 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 5-1-1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่(จาํนวนตามกลุ่มระดับ
คุณภาพ) ในปีการศึกษา 2555  

   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

 6-1-1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละผลงาน) ในปีการศึกษา 2555 
   
องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  

 7.4-1-1 คําสั่งคณะวิศวฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจําปี 2555 
 7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 7.4-4-1 แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชาฯ 
 7.4-4-2 แบบติดตาม ปย.2 
 7.4-5-1 แบบ ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2 
 7.4-6-1 รายงานการควบคุมภายในประจําปี  
   
องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 9.1-1-1 สรุปตัวบ่งช้ีคุณภาพของภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2555 
 9.1-1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 9.1-1-3 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
 9.1-2-1 หนงัสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาปีการศึกษา 2555 
  9.1-3-1/ รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 9.1-4-1  
 9.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2555 
 9.1-5-2 รายละเอียดตัวบ่งช้ีในปีการศึกษา 2556 
 9.1-6-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยของภาควิชาฯ 
 9.1-6-2 ระบบฐานข้อมูล KPIs คณะวิศวกรรมศาสตร์  

(https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/) 
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ) 

 9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์  
(http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 

 9.1-7-2 รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูใ้ช้บัณฑิต 
(http://www.planning.psu.ac.th/2012-06-06-08-35-23.html) 

 9.1-8-1 ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ(TQA) 

 9.1-9-1 รายงานประจําปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ 

 
(สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 15-1-1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 

 


