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รายละเอียดผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร  
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งสิ้นสุดปีการศึกษา ในวันที่ 25 
กรกฏาคม 2558 และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 พบว่าผลการด าเนินการดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มี 2 ตัวบ่งชี้คือ 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่ได้
ประเมินเนื่องจากไม่มีนักศึกษาจบในการศึกษา 2555   2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 3.1 การรับนักศึกษาได้ 2 คะแนน  3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ 3 คะแนน  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาได้ 3 คะแนน ผลการประเมิน
โดยรวมได้คะแนน 2.67 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ  4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์  ได้ 
2 คะแนน 4.2 คุณภาพอาจารย์ ได้ 3.55 คะแนน 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ได้ 3 คะแนน ผลการ
ประเมินโดยรวมได้คะแนน 4.00  อยู่ในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้ 3 คะแนน 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ได้ 3 คะแนน 5.3 การประเมินผู้เรียนได้ 3 คะแนน 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ 3.33 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ 
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ ผลการประเมิน
โดยรวมได้คะแนน 2.67 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้ 2 คะแนน ผลการประเมินโดยรวมได้คะแนน 2 อยู่ในระดับ น้อย 
 การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
อุ ต ส า ห ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ  ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดแข็งและจุดอ่อนดังนี้ 

จุดแข็ง  
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ด้านคุณภาพอาจารย์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

และต าแหน่งทางวิชาการท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่อยู่ใน
ลักษณะบทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 

จุดอ่อน  
 ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 
 การด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาในหลายตัวบ่งชี้ ยังขาดการประเมินการ

ด าเนินงานที่มีความชัดเจน เป็นผลให้ขาดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานจากผลการ
ประเมิน  

 การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน   
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2.  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ได้ท าการปรบัปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบ พ.ศ. 2552 หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 339 (3/2555) เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ท าการเปิดสอนภาคการ 
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555   สาระส าคัญของหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตนักวิจยัด้านวิศวกรรม
อุตสาหการและด้านวิศวกรรมการผลติให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เป็นผู้น าทางวชิาการที่สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม ่ และน าความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ทั้งที่เป็นความรูท้ี่ใช้โดยตรงใน
อุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบที่ใช้ในระบบงานอ่ืน ๆ นอกวงการอุตสาหกรรม โดยจะต้อง
แสดงให้เหน็ความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บนพ้ืนฐานของความมี
คุณธรรม จริยธรรม และมนษุยธรรม โดยความรู้หรือสิ่งสรา้งสรรค์เป็นความรู้ในระดับสากล ซึ่งอาจจะ
เชื่อมโยงกับปัญหาในระดับภูมภิาค หรือระดับชาติ 
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3.  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 20  สิงหาคม  2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร ................................ระดับปริญญาเอก 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน  
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

ผศ.ดร.สุภาพรรณ  
ไชยประพัทธ์ 
3-9301-00494-07-9 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ  
ไชยประพัทธ์* 
3-9301-00494-07-9 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2545 

   

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
3-9203-00412-02-5 

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล* 
3-9203-00412-02-5 

Ph.D.(Metallurgical and 
Materials Engineering),  
Illinois Institute of 
Technology, U.S.A, 2544 

   

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
3-8401-00183-92-9 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
3-8401-00183-92-9 

Ph.D.(Industrial 
Engineering) , University of 
Miami, U.S.A, 2546 

   

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 
3-9098-00666-98-9 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล* 
3-9098-00666-98-9 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), University of 
Texas at Arlington, U.S.A, 
2542 

   

รศ.สมชาย ชูโฉม 
3-9098-00882-74-6 

ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว 
3-9201-00679-88-5 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2556 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ครบ  ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่ง ศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  



  

8 

 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................  
 
ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 
 

Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas 
at Arlington, U.S.A, 2542 

  

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
 

Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, 
U.S.A, 2546 

  

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
 

Ph.D.(Mechanical Engineering), University of 
Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 

  

รศ.วนิดา รัตนมณ ี
 

M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2541 

  

รศ.สมชาย ชูโฉม 
 

M.Eng.(Mechanical Engineering), University of 
Auckland, New Zealand, 2532 

  

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
 

Ph.D.(Chemical Engineering), University of 
Queensland, Australia, 2543 

  

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
 

Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering),  
Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544 

  

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
 

Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University 
of Manchester, UK, 2549 

  

ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ 
 

Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2545 

  

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
 

Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, 
U.S.A, 2543 

  

ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2556 

  

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รศ.
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ..........................................................................................  
 
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :

ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
 

Ph.D.(Mechanical 
Engineering), University 
of Colorado, Boulder, 
U.S.A, 2545 

 
(1.1-1.1) 

 นศ.ป.เอก 3 คน 
 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 
 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), University 
of Texas at Arlington, 
U.S.A, 2542 

 
(1.1-1.1) 

 นศ.ป.เอก 1 คน 
 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), University 
of Miami, U.S.A, 2546 

 
(1.1-1.1) 

 นศ.ป.เอก 1 คน 
 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), University 
of Miami, U.S.A, 2543 

 
(1.1-1.1) 

 นศ.ป.เอก 1 คน 
 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
1.1-1.1 ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพินธ์หลัก 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารง
ต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ ..................................................................... .................... 

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................. .......... 
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(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
 
ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การ
ท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :

ระบุเลข
เอกสาร
อ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง
คุณวุ
ฒิ

ภายน
อก 

ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต 
 

Ph.D. (Computer Science), U. of 
Manchester, U.K., 2548 
 

    

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
1.1-1.2 ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพินธ์ร่วม 
 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะ ที่ ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้ งจากสภา

มหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ.............................. 
 

ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 
มี (ดังแนบ:ระบุ

เลข
เอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิภายนอก 

ไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
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1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย 

และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 
 

ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชือ่ผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา   
 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา...-.....คน 
2) เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer 

review) ...-.....ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
 

 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ทางหลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับการประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
หลักฐานอ้างอิง  รายงานการประชุมภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
(เว็บไซต์ระบบประชุมคณะวิศวฯ https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/loginlogout.php) 

file:///C:/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/Procedure/รายงานการประชุม%20ก.ย57.pdf
https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/loginlogout.php
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2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ได้รับได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 339 (3/2555) เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
หลักฐานอ้างอิง เล่มหลักสูตร  (เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filecurriculum/TQF_gise_20_06_55.pdf 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 
ผลการด าเนินงาน 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 10 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  10 รายวิชา 

 

 ภาคการเรียนที่ 2/2557 
 ผลการด าเนินงาน 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 12 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  12 รายวิชา 

 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 
ผลการด าเนินงาน 

(1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 10 รายวิชา   
(2) จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอน 10 รายวิชา 
 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
ผลการด าเนินงาน 

(1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 12 รายวิชา   
(2) จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอน 12 รายวิชา 
 หลักฐานอ้างอิง รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา และรายละเอียดการสอนตาม มคอ.3 
และ มคอ.5 ที่อาจารย์ผู้สอนกรอกในระบบ TQF Online ของทางมหาวิทยาลัย
(http://tqf.psu.ac.th)  
 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
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(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 
(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่....-....เดอืน
....-.....พ.ศ...-.. 

หลักฐานอ้างอิง ไม่มีการจัดท ามคอ.7  เนื่องจากจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา (SAR) แทน 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 

 ผ่าน เพราะด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
1.1-1.3 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

file:///C:/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/Procedure/รายงานการประชุม%20ก.ย57.pdf
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 4 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 5 2 2 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 5 4.05 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 3 3 

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
- ระบบการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 
ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่  ระบบการรับบุคคลเข้าเป็น
อาจารย์ของภาควิชาฯ ถูกก าหนดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย  ภาควิชาฯมี
หน้าที่แจ้งความจ านงในการรับอาจารย์ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปของ
คณะฯทราบ  โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
ผู้สมัครอย่างชัดเจน  กลุ่มบริหารงานทั่วไปจะด าเนินการประกาศรับ
สมัครทางสื่อต่าง ๆ   เมื่อมีผู้สมัครก็จะแจ้งภาควิชาฯให้ท าการคัดเลือก
และตัดสินใจรับหรือไม่รับเข้าท างาน ทั้งนี้  การรับอาจารย์ใหม่จะ
ขับเคลื่อนผ่านกลไกการบริหารงานบุคคลของภาควิชาฯ โดยหัวหน้า
ภาควิชาฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจะท าการวิเคราะห์จ านวน คุณวุฒิและ
คุณสมบัติของอาจารย์ในภาพรวมว่าในปัจจุบันและอนาคตจะต้องมี
อาจารย์จ านวนเท่าไรและเชี่ยวชาญสาขาใด  โดยอ้างอิงจากเอกสาร
หมายเลข 4.1-1.1 แนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่  
นอกเหนือจากการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปมาเป็นอาจารย์แล้ว  
คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้าท างานเป็นอาจารย์ของ
ภาควิชาฯ ด้วย 
 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ภาควิชาฯ พิจารณาสรรหา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ สาขาที่เชี่ยวชาญ  
ผลงาน ที่เหมาะสมสอดคล้องตามบริบทและปรัชญาของหลักสูตร และ
เสนอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือคณะฯ และกองบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งต่อไปยังคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้
การรับรอง  

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการบริหารอาจารย์ 
ผู้บริหารภาควิชาและประธานหลักสูตรมีการบริหารอาจารย์ดังนี้ 

1. พิจารณาอัตราก าลังในภาพรวมของภาควิชา เพ่ือให้มีจ านวน
อาจารย์ที่เพียงพอ มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร  

2. ก ากับดูแลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน กรณีที่อาจารย์ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตาม (เช่นลาออก 
ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และศึกษาต่อ เป็นต้น)  ก็จะด าเนินการ
เปลี่ยนอาจารย์คนใหม่ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตาม
หลักสูตรมาปฏิบัติหน้าที่แทน  

3. ก ากับดูแลให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ และ
การผลิตผลงานทางวิชาการทุกปี   

4. รับสมัครอาจารย์ใหม่แทนอัตราเดิมที่ว่างลง และส่งเสริมให้
นักศึกษารับทุนของคณะฯ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และเอก เพ่ือรับเข้าท างานในต าแหน่งอาจารย์เมื่อส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

5. ภาควิชาฯ มีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์  ได้แก่ 1) งบประมาณส าหรับการเดินทางไปอบรม/
สัมมนา คนละไม่เกิน 10,000 บาท/ปี  2)สนับสนุนให้ลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี  

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 
การรับอาจารย์ใหม่  
 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาฯได้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือมาเป็นอาจารย์ประจ าจ านวน 2 อัตรา 
แต่ไม่มีผู้สมัคร 
มีนักศึกษาระดับปริญญาโทรับทุน “วิศว ม.อ.” จ านวน 1 คน ซึ่ง
ภาควิชาฯจะพยายามส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือจะ
ได้มาเป็นอาจารย์ของภาควิชาฯหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
การบริหารอาจารย์  
 ผู้บริหารภาควิชาและประธานหลักสูตรมีการบริหารอาจารย์
ดังนี้ 

1. อัตราก าลังในภาพรวมของภาควิชา ในปีการศึกษา 2557 มี
อาจารย์ประจ าเป็นจ านวนทั้งสิ้น 22 คน แต่ลาออกในเดือน
สิงหาคม 2557 จ านวน 1 คน (ผศ.ยอดดวง พันธ์นรา,อาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ) ลาเพื่อ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เพ่ิมพูนความรู้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 
2558 จ านวน 1 คน(ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์, อาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาโท-เอก วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ)  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 4 คน โดยศึกษา
ต่อต่างประเทศและในประเทศจ านวน 3 คน และ 1 คน 
ตามล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสา
หการที่ลาศึกษาต่อคือ อาจารย์ลัคน์สิริ ตรีรานุรักษ์ ได้ลาตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

2. ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา เอก สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จาก รศ.ดร.สมชาย ชูโฉม เป็น ดร.วนัฐฌพงษ์ คง
แก้ว เนื่องจากมีการลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรป.ตรี 
และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 

3. ก ากับดูแลให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
และการผลิตผลงานทางวิชาการทุกปี   ส าหรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในปีการศึกษา 2557 มีดังนี ้
 

การพัฒนาตนเอง จ านวนคน 
อบรม 5 
เสนอผลงานวิชาการ 1 

          หมายเหตุ จ านวนคน เป็นตัวเลขที่นับซ้ า    

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามข้อ 2 ข้างต้น  สามารถประเมินได้ว่า

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าครบตามจ านวนและทุกคนมีคุณสมบัติของ
การด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป)  

ในปีการศึกษา  2557 ไม่มีการปรับปรุงระบบ กลไก แนว
ทางการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้ง
การบริหารอาจารย์ 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิด
จากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
 1. ไม่มีการประเมินการปรับปรุงในกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
 2. ไม่มีการประเมินการปรับปรุงในกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
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 3. ไม่มีการประเมินการปรับปรุงในกลไกการบริหารอาจารย์ 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่สามารถใช้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้  

- ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีระบบที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มี
โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาตนเองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ  
การไปน าเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ยังได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯในการจัดซื้อต าราหรือสื่อต่างๆเพ่ือ
พัฒนาความรู้ของตนอีกด้วย   

ภาควิชาฯได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปร่วมประชุมทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ได้รับความรู้
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ในสาขาที่สอนหรือวิจัย  ทั้งนี้ 
ภาควิชาฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายจ านวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี   
 ภาควิชาฯให้การสนับสนุนอาจารย์ท าวิจัย โดยอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่และเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ของภาควิชาฯ ส าหรับการท า
วิจัย  
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์เดินทางไปประชุมวิชาการจ านวน 
1 คน และอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจ านวน 5 คน 

 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี

การศึกษา 2557 ถ้าพิจารณาเฉพาะด้านจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามข้อ 2 ข้างต้นแล้ว พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้     

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน(ในวงรอบ
ต่อไป) 

ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรไม่ได้มี
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไกใด ๆ  อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา
หน้า จะด าเนินการปรับปรุงโดยให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการ
ประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนา
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ตนเองและมีผลงานวิชาการ  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิด
จากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน 
การประเมินผลการปรับปรุงตามข้อ 4 ข้างต้นจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง และต้องมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยฯ และท่ีก าหนดโดย สกอ.  
ผลที่เกิดจากการปรับปรุงคือท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ครบเวลา 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 5 คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 

100 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 
5/100 = 5 

- ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จ านวน 4 คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ80 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. x 5/100 = 5 
- ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 

1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ าหนัก (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
4.2-1.1) 

2) ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักตามสูตร 
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จ านวนบทความวิชาการ ค่าน้ าหนัก คะแนน 

2 0.40 0.80 

2 0.80 1.60 

รวม 4 บทความ  2.40 

ค านวณค่าร้อยละ (2.40*100)/5= 48 
3) แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนโดยหลักสูตรระดับปริญญาเอกค่าร้อยละ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   

- จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เฉพาะระดับปริญญาเอก) 
 

1) ค านวณหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวนที่ได้รับการอ้างอิง 3 ครั้ง อัตราส่วนจ านวนบทความที่
ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 0.6  

2) ค านวณคะแนน 1.2  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์    สถานะการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อพิจารณา

ย้อนหลัง 5 ปี (ตามปี พ.ศ.) เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
 สถานะการปฏิบัติหน้าที่ 
 2553 2554 2555 2556 2557 
สุภาพร      
นภิสพร        
เสกสรร      
นิกร      
สมชาย     - 
วนัฐฌพงษ์  * - - - -  

หมายเหตุ * แทนอาจารย์สมชาย 
 
เมื่อพิจารณาย้อนหลังไป 5 ปี พบว่าไม่มีอาจารย์ลาออก  

- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อการบริหาร
หลักสูตร    

ที่ผ่านมาอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่เคยมีการส ารวจความพึงพอใจ
(ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเอง)และอาจารย์ประจ าที่สอนรายวิชา
ต่างๆในหลักสูตรนี้   จึงไม่สามารถวัดความพึงพอใจว่ามีระดับพึงพอใจ
มากหรือน้อยเพียงใด 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
4.2-1.1 บทความวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2-1.2 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบท่ี 2,3 ) 

 
ตารางท่ี 3.1   ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ

องค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

5 0 0 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   

- (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

5 N/A N/A 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 5 2 2 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 3 3 
3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 5 3 3 
 

ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

2555 2 2 100 2 100 2 100 
2556 1   1 100 1 100 
2557 2     2 100 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
        จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเป็น 100% ดังนี้ 

1. นักศึกษารุ่นปี 2555 คงอยู่ 100%  
1.1. นักศึกษาตกออก (พ้นสภาพ) 0 คน 
1.2. นักศึกษาไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพ)  0 คน 
1.3. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 2 คน 
 

2. นักศึกษารุ่นปี 2556 คงอยู่ 100%  
2.1. นักศึกษาลาพักการศึกษา 0 คน 
2.2. นักศึกษาตกออก(พ้นสภาพ) 0 คน 
2.3. นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 1 คน 

 

3. นักศึกษารุ่นปี 2557 คงอยู่ 100% 
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ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

 การด าเนินงานการรับนักศึกษาเป็นไปตามข้ันตอนการรับนักศึกษาตาม
แนวปฎิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ซึ่งทางบัณฑิต
วิทยาลัยได้ออกแบบระบบรับเข้านักศึกษา  โดยมีขั้นตอนการใช้งานของระบบ
ซึ่งสามารถสรุปการท างานของระบบได้ดังนี้ 

1. น าเสนอข้อมูลสาขาวิชาใน http://www.grad. psu.ac.th  
2. ระบบการรับนักศึกษาของคณะ โดยท างานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย

ผ่านระบบ 
3. การสมัครทางอินเตอร์เน็ตระบบนี้เป็นส่วนจัดการข้อมูลผู้สมัครทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งสมัครมาทาง http://www.grad. psu.ac.th/admission/
ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเข้ามาประกอบด้วยใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 

4. สัมภาษณ์นักศึกษา 
5. ประกาศผลการคัดเลือก 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
นักศึกษา   
      ผลการด าเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557  
ทางหลักสูตรรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจ านวน 2 คน 
 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา  
         ผลการด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือไม่สามารถรับ
นักศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 5 คน โดยรับมาเพียง 2 คน ซึ่งนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษต่ า 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
ในระดับหลักสูตรจะด าเนินการดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้นโดยทั้งทางสื่อสาธารณะ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งให้การดูแลนักศึกษา
ปัจจุบันในหลักสูตรอย่างใกล้ชิดเพ่ือสร้างความประทับใจในการเรียน เพ่ือเป็น
การเพ่ิมจ านวนผู้สนใจในการสมัครมากข้ึน 
 2.  มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษในการ
สอบสัมภาษณ์ 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
          ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
นักศึกษา ไม่เป็นไปตามผลที่วางไว้ แสดงว่าแนวทางดังกล่าวอาจจะไม่
เหมาะสมหรืออาจมีปัจจัยอย่างอ่ืนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของ
นักศึกษา เช่นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความมีชื่อเสียงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในสังคม เช่นได้รับการออกสื่อในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนในสังคม 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือ
แนวทางการรับนักศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่ มุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี) 
ไม่ได้ผลที่ดีเยี่ยม จึงไม่สามารถอธิบายได้ บทบาทดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าระดับหลักสูตร การรับนักศึกษาใหม่ได้
น้อยกว่าแผนที่วางไว้เป็นปัญหาระดับมหาวิทยาลัย เช่นถ้านักศึกษามีศักยภาพ
เและมีความพร้อมจะเลือกสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอ่ืนๆ มากกว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มีหลักฐานว่าบุตรหลานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง ก็ส่งไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแทนที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ซึ่งบทบาทดังกล่าวในระดับหลักสูตรไม่
สามารถจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตร ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้า

ศึกษาโดยการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จะท าให้นักศึกษาที่
เข้าศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้   

1. ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. การเรียนการสอนในหลักสูตร 
3. งานวิจัยต่างๆของหลักสูตร  
4. ทุนการศึกษาต่างๆ   
5. คู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา 

โดยมีขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
-  มีการจัดสอนเสริมและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของ 

คณะศิลปศาสตร์ 
-  ก าหนดให้นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการให้

เพียงพอต้องลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 
-  มีรายวิชาสัมมนา ซึ่งมีกิจกรรมการแนะน าการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 
 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
       นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ก าหนด 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
      ไม่มีการปรับปรุง 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตามผลการประเมิน 
     ไม่มี 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
     ไม่มี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุม ดูแล

การให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา. 
      การด าเนินการเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ท าตามแนวปฎิบัติ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดไว้ โดยจัดท าขั้นตอนการด าเนินการ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ตามลิงค์นี้ 
http://www.grad.psu.ac.th/QA/QA57/qa57_3.2.pdf  นอกจากนี้มีการ
ก าหนดเพ่ิมเติมคือการให้นักศึกษาทุกคนท าข้อตกลงการท าวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา (TOR) และมีการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2 ครั้ง
ต่อภาคการศึกษา 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมดูแล
การให้ค า ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
      ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 
 

3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิต ศึกษา 
      นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ก าหนด 
 
 

http://www.grad.psu.ac.th/QA/QA57/qa57_3.2.pdf
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
      ไม่มี 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน 
      ไม่มี 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี  (การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
      ไม่มี 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีรายวิชาสัมมนาที่ เชิญผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ต้องการพัฒนา

นักศึกษามาบรรยาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ความรู้กับนักวิจัยอ่ืนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศโดยผ่านทางการประชุมวิชาการ 

 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

 

3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้ผลตามแผนที่ได้ด าเนินการ 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
ไม่มี 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผล
การประเมิน 
ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง)
หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ด าเนินการได้ผลดี
เยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

      ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

- การคงอยู่    จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
คงค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตราการคงอยู่ 
ร้อยละ 

2555 2 0 2 0 100 
2556 1 0 1 0 100 
2557 2 0 2 0 100 

การคิดอัตราการคงอยู่  ปีการศึกษา 2555 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 2 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 0 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  2 คน  
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2556 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 1 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 0 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 1 คน  
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2557 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 2 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 0 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2 คน  
4. อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

 

- การส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 
2555 2 N/A N/A 
2556 1 N/A N/A 
2557 2 N/A N/A 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
- ความพึงพอใจต่อ

การบริหารหลักสูตร 
และผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจ 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยมีขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดย
ด าเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาฯ โดยสรุปหัวข้อได้ดังนี้  

1. กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
2. กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะ/สถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด 

กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
 
ตารางท่ี 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งช้ี 2.1)  
 

 จ านวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  ไม่มีนักศึกษาจบปี 2555 

2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าและศึกษาต่อ  0 

3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  0 

4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อ
จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาทั้งหมด 

0 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 0 
 

ตารางท่ี 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก 

Edy Fradinata ANN, ARIMA  and MA 
Timeseries Model for 
Forecasting in Cement 
Manufacturing Industry 

International Conference on 
Advanced Informatics:Concepts 
Theory and Applications 

0.4 

Edy Fradinata Forecasting Determianant 
of Cement Demand in 
Indonesia with Artificial 
Neural Network 

The 1st Interational joint 
conference of indonesia 
bangladesh ireland 201 

0.4 

สุธีร ์อินทร์รักษา Musculoskeletal Disorders 
among 

การประชุมวชิาการนานาชาติ 2014 
Internaitonal Conference on 
Rubber ม.ทักษิณ สงขลา 

0.4 

รวมค่าน้ าหนัก 1.2 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 0 คน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา N/A 
3. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  x 5/80 = N/A 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 5 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 3 3 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5 3 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5 3 3 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

12 11 3.33 

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

225-501  RESEARCH 
METHODOLOGY 

1/2557 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

225-502 
EXPERIMENTAL 
DESIGN 

1/2557 
0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

225-510 COMPUTER 
SIMULATION  

1/2557 
0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

225-571 INDUSTRIAL 
ENG SEMINAR I 

1/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 1 

225-573 INDUSTRIAL 
ENG SEMINAR III 

1/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 2 2 

225-575  INDUSTRIAL 
ENG SEMINAR V 

1/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 1 

225-681 Thesis (01) 1/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-781 Thesis (01) 1/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-782 Thesis (02) 1/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-782 Thesis (04) 1/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-501  RESEARCH 
METHODOLOGY 

2/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 3 

225-503 PRODUCTION 
SYSTEMS  AND 
MANAGEMENT 

2/2557 
0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

225-511 LINEAR 
PROGRAMMING 

2/2557 
0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

225-572 INDUSTRIAL 
ENG SEMINAR II 

2/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 1 

225-573 INDUSTRIAL 
ENG SEMINAR III 

2/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 1 

225-575 INDUSTRIAL 
ENG SEMINAR VI 

2/2557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

225-681 Thesis (04) 2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-781 Thesis (01) 2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-781 Thesis (04) 2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-782 Thesis (01) 2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 
225-782 Thesis (03) 2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 4 4 
225-783 Thesis (01) 2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 1 

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
 
ตารางท่ี 4.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
- การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรได้ถูกก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกวิทยาเขต ด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทั้งด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ดังการได้รับ
การประเมนิให้เป็นภาควิชาที่มีผลงาน “ดี” จากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) การพัฒนาหลักสูตรจะมีการด าเนินต่อไปเพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการสูง สามารถแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างเทคโนโลยีของตนเองได้ ลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคนให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และแข่งขันได้กับนานา
อารยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ และการน าความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ให้ทันเหตุการณ์และความจ าเป็น มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงในอุตสาหกรรมครอบคลุมการจัดการเชิง
ระบบ เทคโนโลยีการผลิต การวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และระบบเครื่องจักรกล การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี การ
วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การวิจัยเพ่ือหาความรู้ใหม่ หรือ
การเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างเหมาะสม  
 
 

- การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการมอบหมายอาจารย์
ประจ าหลักสูตรแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าลักษณะของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับสากล และระดับประเทศ เพ่ือ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะของการก าหนดหลักสูตรรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยโดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าสนทนากลุ่มบัณฑิต 
2.จัดประชุมสัมนาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ว่าจ้าง 
3. ส ารวจความคิดเห็นด้านเนื้อหาของหลักสูตร 

     4. จัดประชุมสัมมนาที่ปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
 

2) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
 เป็นไปตามการด าเนินงาน 
 

3) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา จ านวน 3 คน เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และลักษณะของ
รายวิชาที่เป็นรายวิชาใหม่ และที่ควรปรับยุบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมและเป็นไปตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 

การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้ทันสมัย 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจาก
การส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่ามาใช้ประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับ-เพ่ิม-
ลดเนื้อหารายวิชา  ต่าง ๆ 
 2. น าข้อมูลจาการสืบค้นเอกสารหลักสูตร และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม
ของหลักสูตร 
 3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรใหม่ และส่งร่าง
หลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีการน าเสนอแนะไปปรับหลักสูตร และน าเสนอ
พิจารณาเห็นชอบ 
 4. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
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 5. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพิจารณา
วิพากษ์หลักสูตรรายวิชาและให้ผู้ รับผิดชอบสอนท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 6. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ Curiiculum mapping 
โดยภาพรวมและจัดประชุมกลุ่มผู้สอนเพ่ือวิเคราะห์รายวิชาอีกครั้งเพ่ือให้
หลักสูตรครบคลุม learning outcomes 
 7. จัดท าตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเก่าและใหม่ วิเคราะห์จ านวน
หน่วยกิตของแต่ละวิชา ปรับเพิ่มลดรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
 
4) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เม่ือถึง
รอบ-รอบ 5 ปี หรือ รอบ 1 ปี)   
 ไม่มี 
 
5) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่า.ระบบ กลไก 
หรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
 ไม่มี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดย
นักศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  
และการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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- การก ากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 )  

การก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร 
 1. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ จะให้สอนร่วมกับอาจารย์อาวุโส ใน
ลักษณะของการสังเกตการณ์สอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา 
 2. กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนกระจายไปยัง
รายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นรายวิชาบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับ
ผู้สอนที่มีความหลากหลาย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชาบังคับไม่ควร
เกิน 2 วิชาหรือผู้สอนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 3 วิชา 
 3. การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 
 4. ในกรณีจ าเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
อาจารย์พิเศษ และก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกต
กาณ์สอนของอาจารย์พิเศษ 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
 1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผ้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา 
 2. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3  
 3. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์
คุณภาพของการสอนในมุมมองของผู้เรียน โดยผู้สอนน าเสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อย่างไร และจะมีการปรับปรุง 
มคอ.3 อย่างไรในการสอนครั้งต่อไปอย่างไร 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางก าหนดผู้สอน
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการ
จัดการเรียนการสอน 
 ท าตามแผน 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
 เป็นไปตามผลการด าเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอนตามผล
การประเมิน 
 ไม่มี 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 
 ไม่มี 
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6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอน) หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอนที่
ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ)    
ไม่มี 

- การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความ 
ก้าวหน้าของศาสตร์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับ
ติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ 
 1. ในวิชาสัมมนาและรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีหลักการเกี่ยวกับการท า
วิจัย กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะก าหนดผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงด้าน
การวิจัยเป็นผู้สอน และเน้นการจัดท าเอกสารมโนทัศน์ ที่สามารถพัฒนาเป็น
ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระได้ 
 2. นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใน
วิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยขณะศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเลือกท าหัวข้อ
วิจัยตามความสนใจของตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการใน
ขั้นต้น 
 3. ในรายวิชาสัมมนา หลักสูตรจัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอทิศทางการวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นวิจัยร่วมสมัย 
 4. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหัวข้อและแนวทางการศึกษา โดย
วิเคราะห์ปริมาณของงานวิจัยที่ต้องท าให้สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต และ
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ที่ต้องสามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ภายใน
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปี่ที่สอง 
 5. กรรมการบริหารหลักสูตรจะควบคุมก ากับทิศทางของหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้เป็นประเด็นวิจัยที่มีความคิดริ่เริ่ม เป็นประเด็นวิจัยที่เป็นการ
ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมและเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัยก้าวทันวิทยาการระดับ
สากล ทั้งนี้ กรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษา

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญ 
สอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือก ากับ 

ติดตามในการท า
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและ
การตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
อิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับ
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บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ก ากับการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งต้องแสดงแหล่ง

อ้างอิงเอกสารงานวิจัยที่ทันสมัยในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมา 
 6 .  นั ก ศึ กษ าที่ มี หั ว ข้ อ วิ ท ย านิ พน ธ์ โ ด ยคว าม เห็ น ชอบขอ ง
กรรมการบริหารหลักสูตรจะพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยต้องส่งโครง
ร่างภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อข้ันต้น 
 7. นักศึกษาเสนอแผนการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 1. กรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายที่จะไม่พยายามเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เว้นแต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีความถนัดหรือ
ความช านาญในการให้ค าปรึกาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ในกรณีนี้กรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์ให้แก่นักศึกษาใหม่ 
 2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะค านึงปริมาณงานของ
อาจารย์ด้วยไม่ให้เกิน 1: 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 
 3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์
นอกระดับอุดมศึกษาที่สังกัดสถาบันมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 4. การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์จะเน้นให้โครงสร้างกรรมการสอบมีความเหมาะสม มีต าแหน่งทาง
วิชาการ  
การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกเดือน 
 2. ในกรณีที่นักศึกษาบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา จากนั้น
หลักสูตรจะท าบันทึกแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการถึงนักศึกษาให้ รายงาน
ความก้าวหน้าหรือหาทางช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือ 
 3.  หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษา
จัดท าบทความวิจัยในช่วงที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัย
บางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้คณะ
มีทุนอุดหนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานโครงงานละ 15,000 บาท 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาท าบทความวิจัยไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารในประเทศที่ได้รับการรับรองจาก 
สกอ. 
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 5. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับดับชาติ 
ข้อมูลการด าเนินงาน 
 1. มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนรายวิชาสัมมนา 
 2. ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการ
เรียนกับอาจารย์พิเศษและเห็นว่าควรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคการศึกษา 
 3. กรรมการบริหารหลักสูตรมีงบประมาณจ ากัดในการเชิญอาจารย์
พิเศษมาสอน เพ่ือควบคุมงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร มีการเชิญ
อาจารย์พิเศษามาสอนนักศึกษาจากสองรายวิชาที่เรียนพร้อมกันส าหรับเนื้อหา
ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนด

หัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา 

  ด าเนินการตามแผน 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตาม
การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

  เป็นไปตามผลการด าเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับ
ติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาตามผลการ
ประเมิน 

  ไม่มี 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนา การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษา
และการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาตามผลการประเมิน 

  ไม่มี 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตาม
การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา) หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือก ากับติดตามการศึกษา
และการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาที่ด าเนินการได้ผลดเียี่ยมตามที่
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

  ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
- การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
- การก ากับการ

ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาของอาจารย์ผู้สอนโดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) ได้มีการติดตามให้มีการจัดท า มคอ.5 และมคอ.7 ให้
เสร็จตามก าหนดเวลา 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
และ มคอ.7) 
  1. ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
  2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินของผู้สอน
และนักศึกษา และขอพบปะกับผู้สอนเป็นรายบุคคลส าหรับผลประเมินที่ต่ า
กว่า 3.51 
 4. กรรมการมีการจัดท า มคอ.7 วิเคราะห์ learning outcomes ของ
ผู้เรียน เพ่ือใช้ในการจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับผลลัพธ์ที่ยัง
เห็นไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 

3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
  ผลการประเมินน่าพอใจ 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
ตามผลการประเมิน 
  ไม่มี 



  

37 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)ตามผลการ
ประเมิน   
  ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  )  
  ไม่มี 

- การประเมิน
วิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
  1. หลักสูตรตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ชุดเดียวกับกรรมการสอบโครง
ร่างจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านประกอบด้วยประธานสอบซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เน้นอาจารย์อาวุโสที่มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนอกจ านวน 1 คน 
  2. เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ โดยระดับดีมาก ได้
คะแนน 85% ขึ้นไป ระดับดี 70-84% ระดับผ่าน 60-70% ต่ ากว่า 60% ไม่
ผ่าน 
  3. ประธานกรรมการสอบต้องเขียนค าชี้แจงกรณีท่ีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมิน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา 
  ดี 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามผลการประเมิน 
  ไม่มี 
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาตามผลการประเมิน 
  ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการ
ประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่
ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
  ไม่มี 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม
และทบทวนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) ที่ได้รับได้รับอนุมัติเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุ มครั้ งที่  339 
(3/2555) เมื่อวันที่ 12 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอน
จัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชา 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบ 
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอน
จัดท า มคอ.5 ครบทุกรายวิชา 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ทางหลักสูตรจัดท ารายงานผล
การด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
หลังสิ้นสุดการศึกษาภายใน 
60 วัน 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการประเมินรายวิชาครบ
และประเมินข้อสอบเพ่ือสอบ
ทานการวัดผลการเรียนรู้ 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ไมม่ีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มีการจัดสัมมนาภาควิชาและมี
คณาจารย์เข้าร่วม 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีการจัดสัมมนาภาควิชาและมี
บุคลากรเข้าร่วมครบ 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินในระดับคณะ 
ขณะนี้รอผลการประเมินจาก
คณะฯ 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

รอผลการประเมิน  

- รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จ านวน.......12.........ตัวบ่งชี้ 
- ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน.....11.....ตัวบง่ชี้ คิดเป็นร้อยละ....91.67...ของ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

ไม่มี      
 
ตารางท่ี 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา   
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ไม่มี    

 
ตารางท่ี 4.7 รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้
สอน 

วิธีแก้ไข 

ไม่มี     
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ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี 

(ระบุคะแนน) 
ไม่มี 

225-575 INDUSTRIAL ENG 
SEMINAR V 

1/2557   ไม่มีนักศึกษาประเมิน 

ไม่มรีายวิชาที่นักศึกษา
ประเมิน 

2/2557    

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ไม่มีผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มี ไม่มี 
ความรู้ ไม่มี ไม่มี 
ทักษะทางปัญญา ไม่มี ไม่มี 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ไม่มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มี ไม่มี 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………-………….คน 
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-………… คน 
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ตารางท่ี 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติการประจ าปี 2558 ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 
58  

1 8 ได้รับแนวคิดใหม่ๆในการ
ด าเนินงานในภาคอุตสาหกรรม 
และ การรับทราบเทคโนโลยี
ใหม่ๆท่ีมีใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

2. สัมมนาภาควิชาฯ ประจ าปี 2558 
เรื่อง การปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการตามหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ ณ ห้องเรียน IEF 308 
และ IEF 309 ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2558 เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. 

12 14 ได้ระดมสมองเพ่ือการพัฒนา
แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของนักศึกษา
และ การบริหารทรัพยากรใน
การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 6 ) 

 
ตารางท่ี 5.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 6 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5 2 2 
 
ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ไม่มี   
 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุง

ตามผลการประเมิน
ความพึง 
 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
มหาวิทยาลัย/คณะฯ/ภาควิชาฯ ได้จัดหาห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้เพียงพอกับนักศึกษา เข้าถึงระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
มหาวิทยาลัย/คณะฯ/ภาควิชาฯ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ใน
การสนับสนุนการศึกษา และน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
ภาควิชาฯมีการส ารวจในช่วงต้นเทอม เพ่ือให้ทราบความต้องการเพ่ิมเติมของ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา แล้วท าการจัดเตรียมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 
 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงาน 



  

44 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
     ไม่มี 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     ไม่มี 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
    ไม่มี 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)หากพบว่า
ระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ด าเนินการ
ได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
    ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 
 
-จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
ควรมีการปรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ครบตามที่ก าหนด 

 
 
 
ประชุมในระดับภาควิชา
เพ่ือปรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
-การน าข้อมูลจากศิษย์เก่าและผู้ใช้
บัณฑิตมาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ัง
ด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมี
การปรับปรุงอย่างทันสมัยและ
ต่อเนื่อง 

 
 
เห็นด้วยในการน าข้อมูลจากศิษย์
เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนา
หลักสูตร 

 
 
ประชุมวางแผนการเก็บ
ข้อมูลจากศิษย์เก่าและ
ผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตทั้งด้าน 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
- การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 
 

 
 
เห็นด้วยกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
 
 
 

 
 
- มีการเชิญอาจารย์
ต่างชาติมาสอนใน
รายวิชาสัมมนา 
- ในรายวิชาสัมมนามีการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
 

- การพัฒนากระบวนการรับ
นักศึกษาโดยให้มีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่านศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่า 
 

เห็นด้วยกับการพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาโดยให้มี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 
 
 
 

-เริ่มด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผ่านศิษย์ปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
- การจัดท าแผนการรับนักศึกษา
ต่างชาติในแต่ละปีการศึกษาที่
ชัดเจน 

เห็นด้วยกับการจัดท าแผนการรับ
นักศึกษาต่างชาติในแต่ละปี
การศึกษาท่ีชัดเจน 

จัดท าแผนแผนการรับ
นักศึกษาต่างชาติในแต่ละ
ปีการศึกษาที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
- การส่งเสริมอาจารย์ด้านต าแหน่ง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

 
เห็นด้วยกับการส่งเสริมอาจารย์
ด้านต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 
-ภาควิชาได้ด าเนินการอยู่
แล้ว 

- การสร้างและสนับสนุนความ
ร่วมมือร่วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศในเรื่องการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

-เห็นด้วยกับการสร้างและ
สนับสนุนความร่วมมือร่วมกับ
สถาบันในต่างประเทศในเรื่องการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

-มีการเชิญอาจารย์
ต่างชาติมาท าการสอน
เพ่ือพัฒนางานวิจัย
ร่วมกันในอนาคต 
-มี MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
- การปรับปรุงเนื้อหาสาระใน
หลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ 
และ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพ 
 

 
 
 
เห็นด้วยกับการปรับปรุงเนื้อหา
สาระในหลักสูตร โดยใช้ข้อมูล
จาก มคอ. และ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ 

 
 
 
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
ตระหนักถึงการน าผล 
ของมคอ. และ รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ 
มาปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ในหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 
- การจัดท าแผนการจัดหาทั้งแผน
ระยะสั้นและแผนระยะยาว เพ่ือให้มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการท า
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอและทันสมัย 

 
 
 
-เห็นด้วย 
 

 
 
 
-ก าลังด าเนินการ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางท่ี 6.2 การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
วันที่ส ารวจ 20  สิงหาคม  2558 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
การเพ่ิมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การ
จัดให้มีอาจารย์ต่างประเทศมาสอนในรายวิชา 
การจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ      
 

- มีการเชิญอาจารย์ต่างชาติมาสอนในรายวิชา
สัมมนา 
- ในรายวิชาสัมมนามีการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 

-ภาควิชาฯ มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณด้าน
การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ือ
หางบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
เพ่ือให้เพียงพอต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
 

การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกต่อนักศึกษาใน
การท าวิทยานิพนธ์ เช่น การยื่นเอกสารค าร้อง
ต่างๆ การประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก     

- หารือร่วมกับบัณฑิตคณะฯ ในการปรับรูปแบบ
การให้บริการ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
 
ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่มี  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 7.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

1.ส่งเสริมให้
อาจารย์ให้มีการ
เพ่ิมพูนความรู้ 
จ านวน 3 ท่าน 
 

ในภาคการศึกษาที่ 
2/2556 ถึง 1/2557 
 
 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พิเชฐ  ตระการชัยศิริ 
 

เป็นไปตามแผน 

 ในภาคการศึกษาที่ 
1/2557 – 2/2557 
 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ 
 

เป็นไปตามแผน 

 ในภาคการศึกษาที่ 
2/2557-1/2557 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รัญชนา  สินธวาลัย 

เป็นไปตามแผน 

2. จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

สิงหาคม  2557 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 

ได้ด าเนินการไปตาม
แผน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
ไม่มีข้อเสนอ 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมลดรายวิชา    

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
    1. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     2. ส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558  
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1.ส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ จ านวน 1 ท่าน 
 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 
ถึง 2/2559 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ 
รัตนวิไล 

2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สิงหาคม  2558 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
3. เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมา
สอน และบรรยายประสบการณ์การ
ท าวิจัยในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมแนวคิด
ในงานวิจัย 

1-30 พฤศจิกายน 2558 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 

4. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน
บทความวิชาการมาสอนเพ่ือการ
พัฒนาทักษะการเขียนอังกฤษใน
รายวิชาสัมมนา 

8-25 กันยายน 2558 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ
นักศึกษา 

มกราคม 2559 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 

6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับศิษย์
เก่าในช่วงการรับปริญญา 

พฤศจิกายน 2558 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 

7. ส ารวจความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของหลักสูตรจากศิษย์เก่า
ในช่วงการรับปริญญา 

พฤศจิกายน 2558 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
บัณฑิตและวิจัย 
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   แบบฟอร์มค านวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร  มีมงคล 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) รองศาตราจารย์ ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 4) ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 
 

ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ  เจตวิจิตร หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

เห็นชอบโดย :  คณบดี/ผู้อ านวยการ 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ 1.1  

 1.1-1.1 ประสบการณ์การท าวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 
 1.1-1.2 ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพินธ์ร่วม 
 1.1-1.3 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 4.1-1.1 แนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ 
 4.2-1.1 บทความวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 3.4-1.1 ร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

(http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/31-job-psu) 
   

 
 

file:///C:/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/Procedure/รายงานการประชุม%20ก.ย57.pdf

