
  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                

 
1 

 

 

 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ  
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 

โดย  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2557 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151


  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                

 
2 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาฉบับนี้ เป็นรายงานประจ าปีในรอบปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งภาควิชาฯ มีการน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมามาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานภายใน 
เพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต (6 ตัวบ่งชี้) การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้) การบริหารและการจัดการ (1 ตัวบ่งชี้) ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)   รวม 12 ตัวบ่งชี้  แบ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 8 ตัวบ่งชี้  และตัว
บ่งชี้ของสมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้   

 

ทั้งนี้  ภาควิชาฯ ขอขอบคุณบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้
เป็นอย่างดแีละจะน าผลการประเมินคุณภาพภายในในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของภาค วิชาฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

ลงชื่อ 
        

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจริญ เจตวิจิตร) 
     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ส่วนที่ 1  ส่วนน า 
 

1.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของภาควิชาฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาให้
เป็นไปตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2556 ผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้
พบว่าผลการประเมินค่าเฉลี่ยทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต (6 ตัวบ่งชี้)  การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้)   
การบริหารและการจัดการ (1 ตัวบ่งชี้) และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) รวม 12 ตัวบ่งชี้  
(ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริม) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.60)   
และในส่วนของค่าเฉลี่ยเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. ได้แก่ การผลิตบัณฑิต (สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์)  
การวิจัย (สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และสมศ.6 งานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สมค.15 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.55) 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (6 ตัวบ่งช้ี)   
  ภาควิชาฯ มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 โดยมีตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (5.00)  และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (5.00) ระดับดี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (4.00) ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (สกอ.) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา (4.00)  ตัวบ่งชี้ที่ 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ (4.00) ระดับพอใช้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3.41)  
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (3 ตัวบ่งช้ี)    
  ภาควิชาฯ มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 โดยทุกตัวบ่งชี้มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (5.00)   ตัวบ่งชี้ที่ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (5.00) และตัวบ่งชี้ที่ 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ (5.00) 
 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (1 ตัวบ่งช้ี) 
  ภาควิชาฯ มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 โดยมีตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 
(5.00) 

 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งช้ี) 
ภาควิชาฯ มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.21 โดยทุกตัวบ่งชี้มีคะแนนอยู่ในระดับดี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (4.00) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (4.43) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

  ประวัติความเป็นมา :  
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่นิยมเรียกสั้นว่า IE (Industrial Engineering) ได้
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2516 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของ
โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย และมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 
 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ได้แก่ 
 

   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกของภาควิชาฯ ในปี 
2516เป็นสาขาวิชาที่ใช้ในการบริหารงานทางวิศวกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต  การจัดการทรัพยากรให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด     เน้น
งานทางด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและบุคลากรที่อยู่ใน
องค์กร เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม ฯลฯ 

 

   สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  เปิดสอนในปี พ.ศ. 2540  เป็นสาขาวิชาที่น าความรู้
และทักษะไปแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสมในงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ของประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์องค์ความรู้เ พ่ือการวิเคราะห์การ
ออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   เปิดสอนในปี พ.ศ. 2542 และปิดหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2552  เนื่องจากได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ แทน  

   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต   เปิดสอนในปี พ.ศ. 2548 และปิดหลักสูตรใน
ปี พ.ศ. 2553  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านจ านวนอาจารย์และทรัพยากรอ่ืน ๆ 

   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 25 คน และ พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 2 คน 

   ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ) เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
จนถึงปัจจุบัน 

   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  เริ่มจัดท าหลักสูตรตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 ซึ่งจะเปิดท าการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 เป็นต้นไป 

 

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ มีจ านวนนักศึกษาทุกระดับรวมทั้งสิ้น 331 คน แบ่งเป็น
ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมการผลิต จ านวนทั้งสิ้น 243 คน นักศึกษา
ระดบัปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 22 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม จ านวน 60 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จ านวน 
6 คน  นอกจากนี้ ภาควิชาฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 39 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า จ านวน 22 คน  
(ปฏิบัติหน้าที่จ านวน 18 คน และอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 คน)     และบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 17 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน  และพนักงานเงินรายได้ จ านวน 7 คน  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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  สถานที่ตั้งหน่วยงาน :  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 
โทรศัพท์ 0-7428-7158 และ 0-7428-7025 ถึง 6 โทรสาร 0-7455-8829 
 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
           เป็นภาควิชาชั้นน าในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในระดับสากลและตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

พันธกิจ (Missions) 
1. บ่มเพาะวิศวกรที่สามารถประยุกต์การใช้งานได้จริงและมีคุณธรรม 
2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่สากล 
3. บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives)  
1. เพ่ือท าการสอนและผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการของเอกชนรวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ  

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
3. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน  
4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ผู้บริหารของภาควิชาฯ มีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน และผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม 1 คน โดยภาระงานของผู้บริหารแต่ละต าแหน่งโดยสังเขป มีดังนี้  
 

หัวหน้าภาควิชาฯ ท าหน้าที่บริหารและจัดการการด าเนินงานของภาควิชาฯให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องท าหน้าที่ 5 
ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน เช่น แผนการพัฒนาบุคลากร  แผนการจัดก าลังคน แผนการใช้งบประมาณ 
แผนการจัดซื้อ เป็นต้น   2) การจัดองค์กร  3) การจัดก าลังคน เช่น การจัดหาบุคลากรเพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการหรือลาออก 4) การสั่งการ ท าหน้าที่สั่งการงานต่างๆ   เป็นประธานที่ประชุม
คณาจารย์/บุคลากร เป็นต้น 5)การควบคุม  จะต้องควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ  ให้เสร็จตามเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายวิชาการ  ดูแลงานด้านวิชาการเฉพาะหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  เช่น  การปรับปรุงหลักสูตร  การจัดตารางเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  การขอเปิด
และปิดรายวิชาของอาจารย์  การขอย้ายภาควิชาหรือสาขาของนักศึกษา  ทุนการศึกษาและก ากับดูแลวิชา
โครงงานนักศึกษา ฯลฯ 

 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ดูแลงานด้านวิชาการ
เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การจัดตารางเรียนของแต่ละภาค
การศึกษา การขอเปิดและปิดรายวิชาของอาจารย์ ทุนการศึกษา การสอบวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่บริหารงานวิจัยของคณาจารย์ด้วย 
 

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดูแลกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและของคณาจารย์/บุคลากรของภาควิชาฯ เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2  กิจกรรม
นอกสถานที่ของนักศึกษา (ค่ายจิตอาสา ค่ายคุณธรรมจริยธรรม) ทุนการศึกษา การฝึกงานภาคฤดูร้อนของ
นักศึกษา  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ 
 

 ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ท าหน้าที่บริหารและจัดการ
หลักสูตรให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
1.5 รายช่ือผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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1.6 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
 

ล าดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคปกติ  ภาคสมทบ รวม 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   1 
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 1 -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   3 
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

1 
- 
1 

- 
1 
- 

 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   2 
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 -  

  สาขาวิศวกรรมการผลิต 1 -  

 
1.7 จ านวนนักศึกษา 
 

ล าดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน/ปีการศึกษา) 
  2554 2555 2556 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   2   5 6 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
  ภาคปกติ 38 31 22 
  ภาคสมทบ 21 69 60 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 311 259 243 

 รวมทุกระดับ (คน) 372 364 331 
 
 

1.8 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2556 ภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็น 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จ านวน 22 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 17 คน สรุปดังนี้ 
 
 

 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 
 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย์ - 4 1 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 6 5 12 
รองศาสตราจารย์ - 2 3 5 

รวม (คน) 1 12 9 22 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 18 
จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (คน) 4 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 22 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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 รายนามบุคลากรสายวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม ต าแหน่ง 
1 รศ.สมชาย  ชูโฉม ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

2 รศ.วนิดา  รัตนมณี ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

3 รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

4 รศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์ ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

5 รศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล ข้าราชการ รองศาสตราจารย ์

6 ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

7 ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

8 ผศ.ค ารณ  พิทักษ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

9 ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

10 ผศ.บุญเรือง  มานะสุรการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

11 ผศ.พิจิตร  พิศสุวรรณ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

12 ผศ.ยอดดวง  พันธ์นรา ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

13 ผศ.สงวน  ต้ังโพธิธรรม ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

14 ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

15 ผศ.ดร.องุ่น  สังขพงศ ์ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

16 ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

17 นายศิวศิษย ์วิทยศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ 
18 
 

ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ 
(กลับจากลาศึกษาต่อ ป.เอก เดือน มิ.ย.56) 

19 
 

ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิร ิ
 

ข้าราชการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ลาศึกษาต่อ ป.เอก เมื่อเดือน ต.ค.56) 

20 
 

น.ส.กุลภัสร์ ทองแก้ว 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ 
(ลาศึกษาต่อ ป.เอก เมื่อเดือน พ.ย.56) 

21 
 

น.ส.ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน ์
 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์  
(ลาศึกษาต่อ ป.เอก เมื่อเดือน พ.ค. 56 ) 

22 
 

นายสุริยา  จิรสถิตสิน 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ 
(ลาศึกษาต่อ ป.เอก เมือ่เดือน ม.ค.54) 

 

 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 
ลูกจ้างประจ า 3 
พนักงานเงินรายได้ 7 

รวม 17 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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รายนามบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม  ต าแหน่ง 
1 นายกิตติพงษ์  อาดัม ข้าราชการ ช่างเทคนิค ช านาญงาน 
2 นายบุญส่ง  ศรีทองช่วย ข้าราชการ ช่างเทคนิค 
3 นายอับดลหร้อศักดิ์  ยีละ ข้าราชการ ช่างเทคนิค 
4 นายประโชติ  ด าสองสี พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร 
5 
 

นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

นักวิทยาศาสตร์ 

6 
 

น.ส.พรเพญ็  วงศ์พจน์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
 

7 
 

น.ส.สรินดา  อรุณพันธ์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
 

8 นายสมศักดิ์  จีนาพงษ์ ลูกจ้างประจ า ช่างฝีมืองานโลหะ  
9 นายถาวร  จุลนิล ลูกจ้างประจ า ช่างฝีมืองานโลหะ  
10 นายหิรัญ  เพชรชูกูล ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป 
11 นายจิระ  บุญทอง พนักงานเงินรายได้ ช่างเทคนิค 
12 นายพงษ์พันธ์ จันทราช พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13 น.ส.ณาฎฐีกา จันทร์เลื่อน พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา 
14 น.ส.จันทนา นกแก้ว พนักงานเงินรายได้ พนักงานเก็บเอกสาร 
15 น.ส.ศุภลักษณ์ ตั้งกิจเชาวลิต พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการอุดมศึกษา 
16 น.ส.ยุพด ี บินหลี พนักงานเงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (MIM) 
17 น.ส.อรวรรณศิริ  หนูอุไร พนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา (MIM) 

 
1.9 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 งบประมาณ 

 
 

งบประมาณแผ่นดิน  (ไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 
 

ปีงบประมาณ รายรับ (บาท) 
2554 526,052 
2555 382,728 
2556 484,620 

 

งบประมาณเงินรายได้ 
 

ปีงบประมาณ รายรับ (บาท) 
2554 1,956,315 
2555 1,810,325 
2556 1,755,032 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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 อาคารสถานที่  
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีส านักงานตั้งอยู่ในอาคารสตางค์ มงคลสุข ซึ่งเป็นอาคารขนาด
ใหญ่ทีม่ีพ้ืนที่ใช้สอยมากที่สุดของคณะฯ  นอกจากจะเป็นที่ตั้งของส านักงานภาควิชาฯ แล้ว ยังเป็นพื้นที่
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย มีห้องปฏิบัติการหรือโรงปฏิบัติการจ านวนหลาย
ห้อง นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีอาคารที่ใช้ส าหรับการสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการอีก 2 อาคารที่อยู่
ในความรับผิดชอบของภาควิชาฯ คืออาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน (ส่วนของโรงเชื่อมโลหะ) 
และอาคารโรงหล่อโลหะ  ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายนั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้อาคารบรรยาย
กลาง(ตึก A) และอาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร (ตึก S)   แตใ่นปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ ได้
เปิดใช้ห้องเรียนของภาควิชาฯ ในอาคารโรงหล่อโลหะจ านวน 2 ห้อง (ห้องเรียน IEF308 และ IEF 309) 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ และเพ่ือความสะดวกต่ออาจารย์ผู้สอน 
 
1.10  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ระบุว่าภาควิชาฯ มีจุดแข็งคือมีความสามารถน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งในปี 2556 ภาควิชาฯ มีผลด าเนินงานทางด้านวิจัยอยู่ใน
ระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังให้การสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินงานวิจัย เพ่ือเพ่ิม
ผลงานทางวิจัยให้มากยิ่งขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ส่วนจุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงตามรายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  ได้แก่   
 

1) การเร่งพัฒนาอาจารย์ท้ังในเรื่องคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   
 

    ในปีที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้วางแผนการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์รุ่นใหม่ให้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกโดยเฉพาะจากต่างประเทศ ซ่ึงขณะนี้ภาควิชาฯ มีอาจารย์รุ่นใหม่ จ านวน 3 คน อยู่ระหว่าง
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ และอาจารย์อีก 1 คน อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในประเทศคาดว่าจะส าเร็จการศึกษากลับมาในปีการศึกษา 2559 และในปีต่อ ๆ ไป  ส าหรับ
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้น ในปีการศึกษา 2556  ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์เพ่ิมเติมอีก 2 คน และขณะนี้มีอาจารย์ที่กลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการจ านวน 3 คน ก าลังเตรียมผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
และอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน ก าลงัเตรียมผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย  นอกจากนี ้ในปีการศึกษา 2557  ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนให้อาจารย์
จ านวน 2 คน ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเตรียมการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์อีกด้วย  ดังนั้น ภาควิชาฯ คาดว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  
เป็นต้นไป ภาควิชาฯ จะมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง     

 
 

2) การจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในอนาคต  
 

    ภาควิชาได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงจัดท าเป็นแผนการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงของภาควิชาฯ หัวข้อ “โครงการการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ” ผล
การด าเนินการในปี 2556  ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการตามแผนไปแล้วบางส่วนคือมีการจัดสัมมนา
ภาควิชาฯ เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง และร่วมกันพิจารณาก าหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่จะรับเข้ามาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  ขณะนี้ภาควิชาฯ ได้ 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ในเว็บไซต์ และส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถาบันและหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าท่ีก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ที่มีความสนใจจะมาเป็นอาจารย์ของภาควิชาฯ อีกด้วย  คาดว่าในปีการศึกษา 2557 ภาค
วิชาฯ จะมีอาจารย์เพ่ิมข้ึนอีก 2 คนตามที่ได้วางแผนไว้ 

 
 

3)  การเพิ่มจ านวนผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น  ในหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปี 2556  
 

    ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
ให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น เช่น มีห้องปฏิบัติ 
การและห้องวิจัยที่รอง รับการด าเนินงานวิจัยได้เพียงพอต่อความต้องการ สนับสนุนเงินทุนในการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   
 
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
1.  การรับสมัครอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทน
อาจารยต์ามอัตราว่าง 
 

สิ่งที่ได้ด าเนินการ  
1) จัดท าเป็นแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
ภาควิชาฯ 
2) จัดสัมมนาภาควิชาฯ เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนอัตราก าลัง และร่วมกันพิจารณาก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับเข้ามาทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการในอีก 2-3 ปีข้างหน้า   
3)  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครต าแหน่งอาจารย์
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดผ่านเว็บไซต์ภาควิชาฯ  จัดส่ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงแจ้งข่าวไปยังศิษย์เก่าที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ผลการด าเนินการ ได้รับการติดต่อจากศิษย์เก่าที่อยู่
ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งมีความสนใจจะเป็นอาจารย์หลาย
ราย แต่ เนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน จึงยังไม่
สามารถรับเป็นอาจารย์ได้ในขณะนี้  
 
 

2. การพัฒนาอาจารย์ทั้งในเรื่องคุณวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ได้ด าเนินการ  
 

1) การพัฒนาอาจารย์ในเรื่องคุณวุฒิ     ภาควิชาฯ ให้
การสนับสนุนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ไปศึกษาต่อระดับปริญญ าเอกทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ (ขณะนี้มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจ านวน 4 คน) 
 

2) การพัฒนาอาจารย์ในเรื่องต าแหน่งทางวิชาการ ภาค
วิชาฯ เห็นชอบและสนับสนุนให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
จัดท าผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์  คือ ในปี 2555 จ านวน 1 คน  
ในปี 2556 จ านวน 2 คน และในปี 2557 จ านวน 2 คน   

  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 2. การพัฒนาอาจารย์ทั้งในเรื่องคุณวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 

 ผลการด าเนินการ  
- อาจารย์ที่กลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการจ านวน 3 คน (ปี 2555-2556) อยู่
ระหว่างการรวบรวมผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์  
- อาจารย์ที่กลับจากการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อยู่
ระหว่างการรวบรวมผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

3. การเพิ่มจ านวนผลงานทางวิชาการ 
มากยิ่งข้ึน 

สิ่งที่ได้ด าเนินการ  
- สนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยมีการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัย ฯลฯ 
- สนับสนุนเงินทุนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือ
เสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ผลการด าเนินการ  
- อาจารย์และนักศึกษามีผลงานตี พิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 
 

สิ่งท่ีควรพัฒนา   
1 . ก า ร เพ่ิ ม จ าน วน นั ก ศึ ก ษ าร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาท้ังภาคปกติและภาคสมทบ 

  ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ - ยังไม่มีการหารือเพ่ือก าหนดทิศทาง - 
 

ผลจากการประเมินคุณภาพตนเอง 
1. การรับสมัครอาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทน

อาจารย์ตามอัตราว่าง 
ภาควิชาฯ จะมีอาจารย์ ใหม่ทดแทนอัตราว่างในปี
การศึกษา 2557 
 

2. การพัฒนาอาจารย์ทั้งในเรื่องคุณวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการ 

-ขณะนี้มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกจ านวน 4 ราย คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2559 
และปีถัด ๆ ไป 
- ปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 คน 
 

  3. การเพ่ิมจ านวนผลงานทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ส่วนที่ 2 รายงานข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 
 

 ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 5 
 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 2 
 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 1 
 - -ระดับปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 1 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก 1 
 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 2 
 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 6 
 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท 3 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก 1 
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
2 

 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท - 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก - 
 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 2 
 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท - 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก - 
 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ

ทั้งหมด 
2 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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 ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 
 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท - 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก - 
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- 

 - -ระดับปริญญาตรี - 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท - 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก - 
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี 

5 

 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท 3 
 - -ระดบั ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก 1 
 - -จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
 

 - -ระดับปริญญาตรี 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท 2 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก 1 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท - 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก  - 
 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 243 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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 ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 82 
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 24 
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท (แผน ข) 58 
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  6 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อแยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท่า 
22 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

1 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

12 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

9 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

40.91 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 5 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
- 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
6 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
- 

 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 
 

2 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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 ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
3 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 13.64 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
 - -ระดับปริญญาตรี 218.61 
 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - -ระดับปริญญาโท 59.75 
 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - -ระดับปริญญาเอก  7.92 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ 
22 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 22 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,166,583.34 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 3,254,180.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 18 
 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 4 
 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
 จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  หรือตี พิม พ์ ในวารสารวิชาการที่ ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอ่ืน ๆ) 

13 

 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืน ๆ) 

- 

 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอ่ืน ๆ) 

- 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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 ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (ต่อ) 
 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอ่ืน ๆ) 

3 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

- 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- 

 จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 11 
 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ - 
 จ านวนรวมของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ - 
 - -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - 
 - -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 
 - -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  
- 

 - -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 18 
 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  4 
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ส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.  เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

  
2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1     คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 

หมายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสตูรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รบั 
อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรทีง่ดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตร
ที่สภาสถาบนัอนุมัติให้ปิดด าเนนิการแล้ว  
2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษา
นั้น ๆ และนบัทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทัง้ในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสตูร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวทิยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด
หรือต่างชุดก็ได ้

เกณฑ์มาตรฐาน   ข้อ 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 

 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏบิัติที่
ก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ด าเนิน การตามระบบที่ก าหนด  

การเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสตูร 
ใหม่ของภาควิชาฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(TQF) 
มหาวิทยาลยัฯ ได้ก าหนดแนวปฏบิัติในการ
เปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ โดยม ี2 ข้ันตอน 
1. ข้ันตอนการเสนอหลักสตูร/สาขาวิชาใหม่ 
บรรจุในแผนฯ (จัดท าข้อเสนอหลกัการ) 
2. ข้ันตอนการจัดท าหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่  
การเสนอขอเปดิหลักสูตร/สาขาวชิาใหม่ 
มหาวิทยาลยัฯ มีหลักเกณฑ์การพจิารณาจาก  
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ประเทศ  
2. ความสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลยั
วิจัย 11 ด้าน  
3. การสนับสนุนความเป็น Education Hub 
4. ความซ้ าซ้อนของหลักสตูร  

2.1-1-1 
 

 

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนว 
ทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

การปิดหลักสตูรของภาควิชาฯ เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปดิหลกัสูตรตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัย และ สกอ. ก าหนดไว ้

2.1-2-1 
 

 

 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เปน็ไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง  
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานตาม ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคณุภาพ 
หลักสตูรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสตูรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลาง
ที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสตูร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสตูรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่า หรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไมไ่ด้ ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน
ปีการศึกษา 2555 ใหย้ึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2548 )  
 

ทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ มีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตร ี2 หลักสูตร และ
ระดับบณัฑติศึกษา 3 หลักสตูร ดังนี ้
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
วิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วิศวกรรมโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน พ.ศ. 2557 

 

2.1-3-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 

 4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมก ากับให้ม ี
การด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศกึษา และมี
การประเมินหลักสตูรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสตูรฯ กรณีหลักสูตรทีด่ าเนินงานตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุม ก ากับใหก้าร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยรอ้ยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสตูร  

ทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร รับผดิชอบควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานของหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี 

2.1-4-1 
 

 

 5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมก ากับให้มี
การด าเนินการได้ ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การ ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสตูรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนิน งานตามตัวบ่งช้ี ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสตูร  
 

ทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เพือ่ควบคุม
ก ากับใหก้ารประกันคุณภาพหลักสูตรครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกตัวบ่งช้ี 

2.1-5-1 
 

 

 7 หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิด
สอน(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หลักสตูรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 

มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจัยที ่
เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) จ านวน 4 หลักสูตรของจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
66.67 

2.1-7-1 

 

 8 หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่
เปิดสอน   (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก)  มีจ านวนนักศึกษาทีศ่ึกษาอยู่ใน
หลักสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดบัการศึกษา  
 

  มีนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 
  ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
  ปริญญาเอก) จ านวนร้อยละ  9.06    
  [ (30/331 ]                                         

2.1-8-1 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 4  
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.1-1-1 แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
2.1-2-1 ขั้นตอนการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
2.1-3-1 ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
2.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
2.1-7-1 สรุปรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจัยและผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว 
2.1-8-1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : -  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒปิริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวฒุิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณวฒุิของกระทรวงศึกษาธิการ      กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มี
หลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทัง้นี้   อาจใช้คุณวุฒปิริญญา
เอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวชิาชพีมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา่ ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารยบ์รรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค า
ชี้แจงเก่ียวกับการนบัจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าหน้า 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

9 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
40 36.36 3.03  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
45 40.91 3.41  
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ผลการด าเนินงาน 
 

จากเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ที่ก าหนดไว้ 2 แนวทางนั้น ภาควิชาฯ เลือกการ
ประเมินตามแนวทางที่ 1 คือค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป    ในปีการศึกษา 2556  มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท้ังหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ รวม 9 คน ในขณะที่จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อรวม 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 คะแนนที่ได้ คือ 3.41 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีภาควิชาฯ 
ตั้งไว้   แต่มีอัตราเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2555 

 

  สูตรการค านวณ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   = 100
งหมดยป์ระจ าท้ัจ านวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวฒุิปยป์ระจ าท่ีจ านวนอาจาร
  

      = 100
22

9
   =   40.91 % 

  คะแนนที่ได้   =  5
5นนเต็มให้เป็นคะแอกท่ีก าหนด ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารยป์ระจร้อยละของอ

ปริญญาเอก ่มีคุณวฒิุรยป์ระจ าทีร้อยละอาจา
  

       =  5
60

91.40
   =  3.41    

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.2-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดแยกตามวุฒิการศึกษา 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

 ในปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

เดือน จ านวน
(คน) 

อยู่ระหว่างการศึกษา
ต่อ ป.เอก  

ส าเร็จการศึกษา ประเทศ คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปี 

พฤษภาคม 1 1 - เยอรมัน 2560 
มิถุนายน 1 - 1 ไทย - 
ตุลาคม 1 1 - ไทย 2558 

พฤศจิกายน 1 1 - ออสเตรเลีย 2561 
รวม 4 3 1   

 
ทั้งนี้ มีอาจารย์อีก 1 ราย ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ก่อนปีการศึกษา 2556 

ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558      ประกอบกับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทจะทยอย
เกษียณอายุราชการในปี 2558–60 อีก 5 ราย  ดังนั้น  ภาควิชาฯ จะต้องใช้เวลานับจากปัจจุบัน (มิถุนายน 
2557) ไม่เกิน 4 ปี จึงจะมีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน ค1 และ ง คะแนนเต็ม 5 
 1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
 รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 

 ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

 2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง 
 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

  

หมายเหตุ 

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

 

ผลการค านวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 13.64 

 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

10 13.64 2.27  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
15 22.73 5  

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ผลการด าเนินงาน  
จากเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ที่ก าหนดไว้ 2 แนวทางนั้น ภาควิชาฯ เลือกการ

ประเมินตามแนวทางที่ 2 คือค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันร้อยละ 6 ขึ้นไป คิดเป็นคะแนนเต็ม 5  และผลการค านวณในปีการศึกษา 2556 
พบว่าจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกันทั้งหมดที่ปฏิบัติ 
งานจริงและลาศึกษาต่อรวม 5 คน     เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ รวม 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.73  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2555) ที่มจี านวนอาจารย์
ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
รวม 3 คน  เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ รวม 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.64 ดังนั้น ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 (22.73 – 13.64)  ซึ่งมากกว่าร้อยละ 6  คิดเป็นคะแนน = 5 คะแนน 
 
การค านวณ 
1) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 100
งหมดยป์ระจ าท้ัจ านวนอาจาร

รงทางวชิากาด ารงต าแหน่ยป์ระจ าท่ีจ านวนอาจาร
  

 

     ปี 2555         = 100
22

3
   =   13.64  % 

 

       ปี 2556         = 100
22

5
   =   22.73 %   

 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
         = 22.73 – 13.64 = 9.09 

 

2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    คะแนนที่ได้ =  5
6

09.9
   =  7.56   คิดคะแนนเต็ม 5 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 

เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.3-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตาม

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2  ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5  หรือ 6 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

7  ข้อ 
 

หมายเหตุ 

หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผล
การส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยง
ให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  (ตามข้อตกลงระหว่างคณะฯ กับภาควิชาต่าง ๆ   ภาควิชาฯ ไม่ต้องประเมิน 
แต่ให้รายงานผลการด าเนินงาน) 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์  

ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  เช่น มีแผนการ
ก าหนดให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ 

2.4-1-1 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไป ตามแผนที่
ก าหนด  

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร/ทักษะตามความต้องการ
และความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงานทั้งภายในคณะฯ 
และภายนอกสถาบัน 

2.4-2-1 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะฯ 
เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากรในเชิง
ป้องกันและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี  
ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญต่อการจัดสถานที่
ท างานให้มีความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย
และอ านวยความสะดวกด้านเครื่องมือ-
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน ทั่วถึง  

2.4-3-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง  

ภาควิชาฯ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา 
เช่น การฝึกอบรม หรือการประชุม ฯลฯ 
โดยการรายงานผลในที่ประชุมภาควิชาฯ  

2.4-4-1 

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

ภาควิชาฯ รณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากร
ถือปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเข้าอบรมความรู้
ด้านจรรยาบรรณ 

2.4-5-1 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

ภาควิชาฯ มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของบุคลากรทุกปีงบประมาณ รวมถึงผล
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

2.4-6-1 

 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน  

มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแผนการบริหารงาน การพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

2.4-7-1 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.4-1-1 มติที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2557 
2.4-2-1 ตัวอย่างเอกสารการส่งชื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ 
2.4-3-1 ตัวอย่างเอกสารโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะฯ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
http://edoc.psu.ac.th/Download.aspx
http://edoc.psu.ac.th/Download.aspx
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เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างอิง 
2.4-4-1 ตัวอย่างรายงานการประชุมภาควิชาฯ ในปี 2556 (ครั้งที่ 5/2556) 
2.4-5-1 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.4-6-1 ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปี 2556 
2.4-7-1 ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ปี 2556 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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องค์ประกอบ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การ
ค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

- ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับคน
อ่ืน ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี เช่น 
รายวิชาปฏิบัติการ โครงงานนักศึกษา 
รายวิชากลุ่ม สหกิจศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มีรายวิชาสัมมนาและราย 
วิชาวิทยานิพนธ์ 

2.6-1-1 
 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาค สนาม(ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ 
มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3 แผนการสอน)   ซึ่งเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ 

   

2.6-2-1 
2.6-2-2 

 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้อง 
เรียน  
- ภายในห้องเรียน เช่น รายวิชาปฏิบัติการ 
- ภายนอกห้องเรียน เช่น การฝึกงานกับ

2.6-3-1 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สถานประกอบการจริง การทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ค่ายอบรมคุณธรรม-
จริยธรรม หรือการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
- การท าวิจัย เช่น การท าโครงงาน
นักศึกษาหรือการท าวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงาน หรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

- ภาควิชาฯ ด าเนินการเก่ียวกับการเปิด/
ปิด/ปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาตามแนว
แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการในการให้
ความเห็น เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548   
- ภาควิชาฯ มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในฐานะ
วิทยากรและอาจารย์พิเศษ  ในรายวิชาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

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

 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย ซึ่งสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ  
เช่น 
- มีทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร 
- มีทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและต ารา 

2.6-5-1 
2.6-5-2 

 
 

 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้อง ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ในทุกภาคการศึกษาจะมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดย
นักศึกษาจะท าการประเมินผลผ่านระบบ
ออนไลน์ 
ในปีการศึกษา 2556 ทุกรายวิชาของภาคฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 

2.6-6-1 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน   กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หัวหน้าภาควิชาฯ สามารถดูผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ในภาควิชาฯ 
ทุกคน ทุกรายวิชา  หากพบว่ามีรายวิชาใด
ได้คะแนนต่ า และ/หรือมีข้อวิจารณ์ที่
ส าคัญจากนักศึกษา ภาควิชาฯ จะไปพูดคุย
กับอาจารย์ท่านนั้นเป็นรายบุคคลเพื่อ
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 

2.6-7-1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 6 4  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 7 5  

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
2.6-1-1 ตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.6-2-1 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานนักศึกษา (ตาม มคอ.3) 
2.6-2-2 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาสัมมนาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
2.6-3-1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาที่มี

ประสบการณ์ภาคสนาม (โครงงานนักศึกษา)  
2.6-3-2 โครงการน านักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่  (Industrial Tour) 
2.6-4-1 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก 
2.6-4-2 ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
2.6-4-3 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันร่วมเป็น

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2.6-5-1 ประกาศคณะวิศวฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
2.6-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและต ารา 
2.6-6-1 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
2.6-7-1 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ. 5 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : -  
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการใน
ระดับ มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 
สถาบันขึ้นไป)  
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา วิชาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

- ภาควิชาฯ มีการเผยแพร่ระเบียบวินัยที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การแต่งกาย 
ให้ถูกระเบียบ ฯลฯ 
- ภาควิชาฯ เผยแพร่อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยการจัดท าป้ายไวนิล
ขนาดใหญ่แสดงข้อความ  “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

2.8-1-1 
 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

- ภาควิชาฯ ได้ถ่ายทอดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการส่งเสริม 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ติด
ประกาศตามบอร์ดและสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในภาควิชาฯ 

2.8-2-1 
 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนด ในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ  

- ภาควิชาฯ จัดโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ทุกปีการศึกษา 

2.8-3-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตวับ่งชี้  

 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
 และบรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
 90 ของตัวบ่งชี้ 

2.8-4-1 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ  

 -  

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 4 4  

 
 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
2.8-1-1 ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเรื่องการแต่งกายขณะลงเรียนรายวิชาปฏิบัติการ  
2.8-2-1 ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของภาควิชาฯ 
2.8-3-1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
2.8-4-1 ผลประเมินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151


  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                

 
37 

 

องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
วิธีการค านวณ 

 

 
ผลการค านวณ 
 

ระดับคุณภาพอาจารย์ จ านวนอาจารย์ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คะแนนเทียบเกณฑ์ 
96 22 4.36 3.64 

 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 4.05 3.37  
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนจากการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

4 4.36 3.64  
 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151


  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                

 
38 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการค านวณค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา 2556 ค านวณจากผลรวมค่าน้ าหนักระดับ
คุณภาพของอาจารย์ประจ าเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปีการศึกษา 2556) เท่ากับ (96/22) 
= 4.36 คิดเป็น 3.64 คะแนน  ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
14-1-1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าทั้งหมดทุกระดับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อและดัชนี

คุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา 2556 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี 
2. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ือรองรับการเปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาฯ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- ไม่มี -  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุม่สาขาวิชา คะแนนเต็ม 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจ าให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวน
เงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตาม
หลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนัก วิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน
ที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นัก วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 

ผลการค านวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,166,583.34 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 3,254,180.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 18 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

180,000 207,075 5  
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

180,000 245,597.96 5  
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ผลการด าเนินงาน 
 

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ ได้รับจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งจากภายใน
สถาบันเป็นจ านวน 1,166,583.34 บาท และจากภายนอกสถาบันเป็นจ านวน 3,254,180.00 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  4,420,763.34 บาท เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดจ านวน 18 คน (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 
จะได้เฉลี่ยคนละ 245,597.96 บาท ซึ่งมากกว่า 180,000 บาท ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ ผลการ
ด าเนินงานจึงได้ 5 คะแนน และบรรลุตามเป้าหมายที่ภาควิชาฯ ตั้งไว้ 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
4.3-1-1 สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันของอาจารย์

ประจ านักวิจัยและบุคลากรภาควิชาฯ  ในปี 2556 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : - 
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์ 
การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ ของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน 
ข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนน
ตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

หมายเหตุ 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นับตามปีปฏิทิน 
- จ านวนอาจารย์ประจ าแนะนักวิจัยทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อให้

นับตามปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
ผลการค านวณ  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 18 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

13 

จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของสมศ. - 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

- 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

3 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 4 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

20 22.73 5  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20 25 5  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวม
ทั้งสิ้น 16 ผลงาน  แบ่งเป็น  

1) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติหรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวน 13 ผลงาน 
ค่าน้ าหนัก 0.25 คิดเป็น 3.25  

2) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จ านวน 3 บทความ ค่าน้ าหนัก 0.75 
คิดเป็น 2.25 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวนบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวมทั้งสิ้น 5.50 เมือ่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 22 คน เท่ากับร้อยละ 25 คิดเป็น 5 คะแนน  ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่
ภาควิชาฯ ตั้งไว้  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
5-1-1 รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

(จ านวนตามกลุ่มระดับคุณภาพ)  ในปีการศึกษา 2556  
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : - 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ 
 
 

- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ นับตามปีปฏิทิน 
- จ านวนอาจารย์ประจ าแนะนักวิจัยทั้งหมดท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อให้

นับตามปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 

วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

 
 
ผลการค านวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 22 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - 
จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 11 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

10 104.55 5  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

10 50.00 5  
  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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  ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบ

กับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ [(11/22)*100] = 50  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ร้อย
ละ 20  จึงได้ 5 คะแนน และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
6-1-1 สรุปรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปี 2556  

และหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ภาควิชาฯ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยด้านการสนับสนุนสถานที่ในการท าวิจัยและงบประมาณ 
2. บุคลากรที่ท างานวิจัยมีการท างานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในสาขาที่วิจัย รวมทั้งมีตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการเป็นจ านวนมาก 
3. งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
4. มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในหลายด้าน  
5. มีความหลากหลายในงานวิจัยในภาควิชา  ทีมนักวิจัยมีความรู้ที่หลากหลายจึงสามารถท างานวิจัยได้
หลายประเภท 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ ผ่านงานบัณฑิตศึกษา โดยการเพ่ิมทั้งจ านวนและคุณภาพของนักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
2. ปรับลดภาระการสอนและงานบริหารของบุคลากรที่เน้นด้านงานวิจัยเพ่ือได้มีเวลาในการท าวิจัยอย่าง
เต็มที ่
3. เพ่ิมโครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ  
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

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

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 

 

หมายเหตุ 

คะแนนการประเมินจะเทา่กับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบนัใน
รอบปี การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง ภาพลกัษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบนั อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบนัในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงทีไ่ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น  
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรภายในสถาบัน ทัง้ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสีย่งหรือไม่พบความพยายามของ
สถาบนัในการระงบั เหตุการณ์ดังกล่าว  
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดี อันเนื่องมาจาก
ปัจจัย ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นกัวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจบุันที่เรียนอยู่อย่าง
รุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมนิเป็นศนูย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้
คะแนนการ ประเมินเป็นศนูย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้
ข้างต้น การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศนูย์ (0) ได้แก ่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปอ้งกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวิสยั อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคมุหรือการป้องกัน) 
ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมคีวามรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้ ก าหนดไวล้่วงหน้า 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง  เพ่ือลดเหตุที่จะท า
ให้เสียหายให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

7.4-1-1 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน 
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 

มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์
ระบุความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญ หลังจากนั้นก็น าไป
ท าแผนบริหารความเสี่ยงที่จะท า
ให้ภาควิชาฯ เกิดความเสียหาย 
และมีการควบคุมภายในของ
ภาควิชาฯ 

7.4-2-1 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก การ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

มีการพิจารณาจัดล าดับความ
เสี่ยงของภาควิชาฯ โดยการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของทุกปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน และน าผลการประเมิน
มาจัดล าดับความส าคัญ 

7.4-3-1 

 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  

มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ด าเนินการตามแผนและ
ติดตามการด าเนินงาน   
 

7.4-4-1 
 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

มีการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ปย1) 

7.4-5-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก

สภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับ
แผนใหม่และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป (ปย 2) 

7.4-6-1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  6 5  
 
ผลการประเมินตนองปีนี้ 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 6 5  
 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
7.4-1-1 ค าสั่งคณะวิศวฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจ าปี 2556 
7.4-2-1 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2556 
7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของภาควิชาฯ (เรียงล าดับความส าคัญ) 
7.4-4-1 แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชาฯ  
7.4-5-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจ าปี 2556 (แบบ ปย.1)  
7.4-6-1 รายงานการควบคุมภายในประจ าปี 2556 (แบบ ปย.2) 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บุคลากรทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อความเสี่ยง โดยภาควิชาฯ ได้จัดสัมมนาเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นในเดือนมีนาคม 2557 
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจของภาควิชาฯ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดให้ท าอย่างต่อเนื่องทุกปี  
หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้งข้ึน  จึงเป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารความเสี่ยงทางหนึ่ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงไปแล้วใส่ไว้ในเว็บไซต์ของภาควิชาฯ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน สามารถอ่านได้ตลอดเวลา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

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

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 

  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ข้อ 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 

 
 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบันตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

ภาควิชาฯ ไดด้ าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและสอดคล้องกับพันธ
กิจที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด โดยมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. จ านวน 8 ตัว และตัวบ่งชี้ของ 
สมศ. จ านวน 4 ตัว รวม 12 ตัวบ่งชี้ และ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ
เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกปี 
 

9.1-1-1 
9.1-1-2 

 

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
การจัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรรับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองเป็นประจ า
ทุกปีและรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ของภาควิชาฯ  
 

9.1-2-1 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบัน 

  ผลด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 
   

9.1-3-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
1) การควบคุมติดตามการด าเนินงาน
และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อสภา
สถาบันและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ใน CHE QA Online และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 
 

ภาควิชาฯ มีการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
คณะฯ เพื่อแสดงผลการด าเนินงานในแต่
ละปี และจะมีการตรวจสอบประเมินผล
การด าเนินงานโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ   หลังจากนั้นจะน าผล
การประเมินคุณภาพประจ าปี  มาพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของ
ภาควิชาฯ ในปีต่อไป 

9.1-4-1 

 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับ ปรุงการ
ท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 

- มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอ 
แนะมาพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ต่อไป เช่น การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาฯ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากข้ึน ซึ่งใน
ปี 2556 มีอาจารย์ 3 คนไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก และ อาจารย์ 1 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ฯลฯ 
 

- มีการทบทวนและปรับกิจกรรมการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

9.1-5-1 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย 
- เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
- ระบบเอกสาร E-doc มหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศบุคลากร(MIS-DSS) 
- ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
- ระบบ Competency ออนไลน์ 
- ระบบบัญชีการเงินสามมิติ ฯลฯ 
 

9.1-6-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ 
- ระบบฐานข้อมูล KPIs คณะ 
- ระบบ Intranet ของคณะฯ 
- ระบบประเมินผลการสอนอาจารย์ 
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา/บุคลากร 
- ระบบการขอใช้ยานพาหนะ 
- ระบบการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ระบบการลงเวลาโดยการสแกนนิ้ว 

 

ภาควิชาฯ  
-  เว็บไซตข์องภาควิชาฯ 
-  ระบบโครงงานนักศึกษา   ฯลฯ 

9.1-6-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1-6-3 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

 - นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน 
   คุณภาพการสอนของอาจารย์ทุกภาค 
   การศึกษา 
 - สถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไป 
  ฝึกงาน ท าการประเมินนักศึกษาทั้งด้าน 
  ความรู้ทางวิชาการ พฤติกรรมและด้าน 
  อ่ืน  ๆ 

9.1-7-1 
 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  -ไม่มี -  

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  -ไม่มี -  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 9 5  
 
ผลการประเมินตนองปีนี้ 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4  
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  ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
9.1-1-1 สรุปตัวบ่งชี้คุณภาพของภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
9.1-1-2 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-2-1 ตัวอย่างวาระการประชุมเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 
9.1-3-1 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
9.1-4-1 รายละเอียดตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา 2556 
9.1-5-1 
9.1-6-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
9.1-6-2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศของคณะฯ 
9.1-6-3 ตัวอย่างระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ  
9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์  

 
หมายเหตุ /ข้อสังเกต  - 
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องค์ประกอบ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ 
กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะ
ไม่ครบทุกตัวที่ก าหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับ
สถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.16 4.16  
 
ผลการประเมินตนองปีนี้ 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนจากการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4.43 4.43  
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้จาก
ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน ตามตัวบ่งชี้เฉพาะของ สกอ. จ านวน 8 ตัว ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 
4.3, 7.4 และ 9.1 [(4+3.41+5+5+4+5+5+4)/8] คิดเป็น 4.43 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)  ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ภาควิชาฯ วางไว้  
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
15-1-1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 

ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดย
ไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 ภาควิชาฯ ไม่มีจุดแข็ง เนื่องจากภาควิชาฯไม่ได้ด าเนินการใด ๆ เพียงแต่น าตัวบ่งชี้ (ตามที่ก าหนด) 
มาค านวณหาค่าเฉลี่ยเท่านั้น  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  - ไม่มี - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม   

  - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 4  ตารางแสดงผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ส่วนที่ 5 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (KPIs) 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
หน่วย
นับ 

แผน แผนการด าเนินงาน 

ผล 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต (6)                 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ แผน 6 6 6 6 6 6 

  ผล 6 6 6       

2.2 อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 
  

แผน 35 40 45 50 50 50 

ผล  37.21 36.36  40.91       

2.3 อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 
  

แผน 10 15 18 22 27 27 

ผล 13.95  13.64  22.73       

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 
  

แผน             

ผล   7  7       

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอน 

ข้อ 
  

แผน 5 5 6 6 6 6 

ผล 6 7 7        

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
                 

ข้อ 
  

แผน   3 4 4 4 5 

ผล 
  4 4        

๑๔. การพัฒนาคณาจารย ์ ค่าดัชนี
คุณภาพ 
อาจารย ์

แผน 4 4 5 5 5 5 

ผล  4.09 4.05  4.36       

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3)                 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั           

บาท/
คน 
  

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

ผล 
181,445 235,103  245,597.96       

๕. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
  

แผน 20 20 20 25 25 30 

ผล 33.72 22.73  25       

๖. งานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ แผน 10 10 20 20 25 25 

ผล 37.21 104.55 50.00       

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (1)               
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 

  
แผน   5 5 6 6 6 

ผล   5  5       

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2)             
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ แผน 7 7 7 9 9 9 

  ผล 9 9  7       

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน
เต็ม ๕ แผน 

3.51 3.51 4 4 4 4 

ผล 3.90 4.16  4.43       
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 
 

ล าดับ องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ     
2 การผลิตบัณฑิต ( 6 ตัวบ่งชี้ ) 4.17 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
4 การวิจัย ( 3 ตัวบ่งชี้ ) 5.00 ดีมาก 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
7 การบริหารและการจัดการ ( 1 ตัวบ่งชี้ ) 5.00 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ   
9 ระบบและกลการประกันคุณภาพ ( 2 ตัวบ่งชี้ ) 4.22 ดี 
10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)   

  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.60 ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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ภาคผนวก 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 
องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.1-1-1 แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 2.1-2-1 ขั้นตอนการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
 2.1-3-1 ตัวอย่าง มคอ.7 รายงานการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 2.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 2.1-7-1 สรุปรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยและผ่านการรับรอง

หลักสูตรแล้ว 
 2.1-8-1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 
   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 2.2-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดแยกตามวุฒิการศึกษา 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.3-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4-1-1 มติที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2557 
 2.4-2-1 ตัวอย่างเอกสารการส่งชื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ 
 2.4-3-1 ตัวอย่างเอกสารโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะฯ 
 2.4-4-1 ตัวอย่างรายงานการประชุมภาควิชาฯ ในปี 2556 (ครั้งที่ 5/2556) 
 2.4-5-1 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2.4-6-1 ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปี 2556 
 2.4-7-1 ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ปี 2556  
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.6-1-1 ตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.6-2-1 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานนักศึกษา 

(ตาม มคอ.3) 
 2.6-2-2 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาสัมมนาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 2.6-3-1 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และตัวอย่างรายละเอียดรายวิชา 

ที่มีประสบการณ์ภาคสนาม (โครงงานนักศึกษา)  
 2.6-3-2 โครงการน านักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่  (Industrial Tour) 
 2.6-4-1 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก 
   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.6-4-2 ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 2.6-4-3 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันร่วมเป็น

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.6-5-1 ประกาศคณะวิศวฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิศวศึกษา 
 2.6-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและต ารา 
 2.6-6-1 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
 2.6-7-1 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ. 5 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
 2.8-1-1 ประกาศภาควิชาฯ เรื่องการแต่งกายขณะลงเรียนรายวิชาปฏิบัติการ  
 2.8-2-1 ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของภาควิชาฯ 
 2.8-3-1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 2.8-4-1 ผลประเมินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ 
 14-1-1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าทั้งหมดทุกระดับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อ 

และดัชนีคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา 2556 
 
 

  

องค์ประกอบ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 
 

(สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
         และนักวิจัยประจ า 

 4.3-1-1 สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ของอาจารย์ประจ านักวิจัยและบุคลากรภาควิชาฯ ในปี 2556 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 5-1-1 รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(จ านวนตามกลุ่มระดับคุณภาพ) ในปีการศึกษา 2556  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 6-1-1 สรุปรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปี 2556  

และหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

 

 

  

องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  
 7.4-1-1 ค าสั่งคณะวิศวฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  

ประจ าปี 2556 
 7.4-2-1 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2556 
 7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของภาควิชาฯ  

(เรียงล าดับความส าคัญ) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ (ต่อ)  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  
 7.4-4-1 แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชาฯ 
 7.4-5-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจ าปี 2556  

(แบบ ปย.1)   
 7.4-6-1 รายงานการควบคุมภายในประจ าปี 2556 (แบบ ปย.2) 
 

 

 

  

องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 9.1-1-1 สรุปตัวบ่งชี้คุณภาพของภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
 9.1-1-2 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2555 
 9.1-2-1 ตัวอย่างวาระการประชุมเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 
 9.1-3-1 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
 9.1-4-1 รายละเอียดตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา 2556 
 9.1-5-1  
 9.1-6-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 9.1-6-2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศของคณะฯ 
 9.1-6-3 ตัวอย่างระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ 
 9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์  
 9.1-8-1 ตัวอย่างหนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือเตรียมการจัดท ารายงานประจ าปีการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
 9.1-9-1 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาในเว็บไซต์ภาควิชาฯ 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 15-1-1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tb_xDkvzRBeyVM&tbnid=8bWUzRZGnoHsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&ei=uArGU5xvism4BPHzgvAC&bvm=bv.71126742,d.c2E&psig=AFQjCNFCYiTzqOW5sJ3yvwtjDu-mS-aE5g&ust=1405574125819151

