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บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2537 และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 6 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557   

 ในปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ พบว่า หลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 

เกณฑ์ (Criteria) คะแนนประเมิน 
AUN.1 Expected Learning Outcomes 4 
AUN.2 Programme Specification  3 
AUN.3 Programme Structure and Content 3 
AUN.4 Teaching and Learning Approach 3 
AUN.5 Student Assessment 4 
AUN.6 Academic Staff Quality 3 
AUN.7 Support Staff Quality 3 
AUN.8 Student Quality and Support 3 
AUN.9 Facilities and Infrastructure 3 
AUN.10 Quality Enhancement 4 
AUN.11 Output 3 

 
           ตามเกณฑ์ AUN QA หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่เป็นจุดเด่น ดังนี้ 

1. คณาจารย์มีการอบรมและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการจ านวนสูงขึ้น 
2. พนักงานสายสนับสนุนได้รับการดูแลและสนับสนุนความก้าวหน้า 
3. มีการปรับปรุงการบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักศึกษาจบตามระยะเวลา 
4. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการจากการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
5. มีการรับฟังเสียงศิษยเก่าจากการงานคืนสู่เหย้า 
 

           ทั้งนี้ หลักสูตรมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
1. ความเพียงพอของพ้ืนที่การเรียนรู้ของนักศึกษาในบริเวณของสาขาวิชา 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลังสูตรยังมีจ านวนต่ ากว่ามาตรฐานสากล 

 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ค 
บทที่ 1  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ง 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ง 

บทที่ 2  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ฉ 
บทที่ 3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 23 

1. ข้อมูลของหลักสูตร 23 
2. องค์ประกอบที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร   24 

 AUN.1 Expected Learning Outcomes 24 
 AUN.2 Programme Specification 29 
 AUN.3 Programme Structure and Content 31 
 AUN.4 Teaching and Learning Approach 33 
 AUN.5 Student Assessment 35 
 AUN.6 Academic Staff Quality 39 
 AUN.7 Support Staff Quality 61 
 AUN.8 Student Quality and Support 66 
 AUN.9 Facilities and Infrastructure 71 
 AUN.10 Quality Enhancement 76 
 AUN.11 Output 80 
บทที่ 4 สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
บทที่ 5 การวิเคราะหจ์ุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 

84 
    87 

ภาคผนวก 88 
ภาคผนวก 1 เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 
 - องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
                - องค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ระดับหลักสูตร 

89 
    90 
    92 

ภาคผนวก 2 การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับส านักวิชา 
                และระดับสถาบัน 

93 

ภาคผนวก 3 เอกสารแนบองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้ 1.1 (ข้อ 2 และข้อ 3) 

97 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)                 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีการบริหารจัดการหลักสูตร ( เป็น) ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

●  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548    
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 5 คนและ มีอาจารย์ 2 คนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสหวิทยาการอีก 1 หลักสูตร 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548         
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด  และด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 คน ต าแหน่งอาจารย์ 2 คน ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

11 การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548    
1) เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2537 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  
 หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด  
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
     (หลักสูตรจะปรับปรุงให้แลว้เสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลกัสูตรมผีลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากบัมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี .......3........ ข้อ 
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ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
1. .................................................................. .................. 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ....................................................................................  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. .................................................................................... 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. ....................................................................................  
           (อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. ....................................................................................  
               (อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์) 

คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่คะแนน

ประเมินแตกต่างกัน) 

1. Expected Learning Outcomes    
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 
the university [1,2] 

3   

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

4   

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

4   

 Overall opinion 4   
2. Programme Specification    
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
3   

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

3   

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

3   

 Overall opinion 3   
3. Programme Structure and Content    
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 
3   

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

3   

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

3   

 Overall opinion 3   
4. Teaching and Learning Approach    
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
3   

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

3   

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3   
 Overall opinion 3   
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่คะแนน

ประเมินแตกต่างกัน) 

5. Student Assessment    
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
4   

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students [4,5] 

4   

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

4   

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

3   

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3   
 Overall opinion 4   
6. Academic Staff Quality    
6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) 
is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

3   

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

3   

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

3   

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

3   

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3   

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

3   

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

3   

 Overall opinion 3   
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่คะแนน

ประเมินแตกต่างกัน) 
7. Support Staff Quality    
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility 

and student services)  is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

3   

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

3   

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

3   

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

3   

7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

3   

 Overall opinion 3   
8. Student Quality and Support    
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 
3   

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

3   

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

3   

8.4 Academic advice, co- curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employ- ability [4] 

3   

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

3   

 Overall opinion 3   
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่คะแนน

ประเมินแตกต่างกัน) 
9. Facilities and Infrastructure    
9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research [1] 

3   

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research [3,4] 

3   

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1,2] 

3   

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and 
research [1,5,6] 

3   

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

3   

 Overall opinion 3   
10 Quality Enhancement    

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

4   

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

4   

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment [3] 

4   

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

3   

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 
laboratory, IT facility and student services)  is subjected 
to evaluation and enhancement [5] 

3   

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

4   

 Overall opinion 4   
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่คะแนน

ประเมินแตกต่างกัน) 
11 Output    

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

4   

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

4   

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3   

11.4 The types and quantity of research activities by students 
are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

3   

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

3   

 Overall opinion 3   
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จุดแข็ง (Strengths) และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
1. Expected 

Learning 
Outcomes 

 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1, 2] 
 

  

 
 

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

  

 1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

 

  

2. Programme 
Specification 

2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive and 
up-to-date [1, 2] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 2.2 The information in the course 

specification is comprehensive and 
up-to-date [1, 2] 

  

 2.3 The programme and course 
specifications are communicated 
and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

  

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the 
expected learning outcomes [1] 

  

 3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

  

 3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced,  integrated 
and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  

4.  Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 

 4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

  

 4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

  

5.  Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

 

  

 5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students [4, 5] 

 

  

 5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 
[6, 7] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 

 5.4 Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve 
learning [3] 

  

 5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

  

6.  Academic Staff 
Quality 

6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-
deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and 
service [1] 

  

 6.2 Staff-to-student ratio and workload 
are measured and monitored to 
improve the quality of education, 
research and service [2] 

 

  

 6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic 
freedom for appointment, 
deployment and promotion are 
determined and communicated 

     [4, 5, 6, 7] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 
  

 6.5 Training and developmental needs 
of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [8] 

  

 6.6 Performance management including 
rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [9] 

  

 6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

  

7.  Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and 
service [1] 

  

 7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [2] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 7.3 Competences of support staff are 

identified and evaluated [3] 
 

  

 7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [4] 

  

 7.5 Performance management including 
rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [5] 

  

8.  Student Quality 
and Support 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and  

      up-to-date [1] 

  

 8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are 
determined and evaluated [2] 

  

 8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, 
academic performance, and 
workload [3] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 8.4 Academic advice, co-curricular 

activities, student competition, and 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4] 

  

 8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

  

9. Facilities and   
Infrastructure 

9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

  

 9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

  

 9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research 

      [1, 2] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 9.4 The IT facilities including e-learning 

infrastructure are adequate and 
updated to support education and 
research [1, 5, 6] 

  

 9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

  

10. Quality   
     Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback 
serve as input to curriculum design 
and development [1] 

  

 10.2 The curriculum design and 
development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

  

 10.3 The teaching and learning processes 
and student assessment are 
continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance 
and alignment [3] 

  

 10.4 Research output is used to enhance 
teaching and learning [4] 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 

 10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, 
IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

  

 10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

 

  

11. Output 
 

11.1 The pass rates and dropout rates 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 

  

 11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 

 
 

 
 
 

 11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

 
 

  



ท 
 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 11.4 The types and quantity of research 

activities by students are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

 

  

 11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [3] 
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บทที่ 1  โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2537 และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 6 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ม ีดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (Program Educational Objectives) คือจัดการการศึกษาเพื่อให้ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 

แก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ และมีกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ 
3. บัณฑิตสามารถท างานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารได้ในวัฒนธรรมนานาชาติ และมีทักษะความเป็นผู้น า 
4. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
5. บัณฑิตมีความใฝ่รู้และก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ 
6. บัณฑิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนา

นวัตกรรม 
ปรัชญาการศึกษา 
วิศวกรที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติ มีความเป็นผู้น าในองค์กรที่มีวัฒนธรรมต่างชาติ รับผิดชอบต่อสังคม 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  38 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  134 หน่วยกิต หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และหมวดวิชา     
เลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยย่อ  มี 6 ประการ ดังนี้ 
1. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานและความรู้ทาง

วิศวกรรมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได ้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา

องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้  
4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

หรือสถิติในการแก้ปัญหา 
6. สามารถใช้และดัดแปลงเครื่องมือพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา และออกแบบระบบการท างานได้ 
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 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร 
วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
วิศวกรความปลอดภัย 
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
วิศวกรขาย 
วิศวกรออกแบบ 
วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ 
วิศวกรดูแลระบบในหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง 
วิศวกรซ่อมบ ารุงรักษา 
ฯลฯ 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

1. ข้อมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
1. รศ. ดร.พรศิริ  จงกล * Ph.D. (Industrial Engineering),Dalhousie University,Canada, 

2543 
2. ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์* Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn U., USA., 

2552 
3. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล* Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian Institute 

of Technology, 2552 
4. อ.ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์* Ph.D. (Mechatronics),Asian Institute of Technology, 2558 
5. อ.ดร.จงกล  ศรีธร* Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 

Management), University of Nottingham, UK., 2553 

     

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาของตนเอง) 

 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
1. รศ. ดร.พรศิริ  จงกล * Ph.D. (Industrial Engineering),Dalhousie University,Canada, 

2543 
2. อ.ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์* Ph.D. (Mechatronics),Asian Institute of Technology, 2558 
3. อ.ดร.จงกล  ศรีธร* Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 

Management), University of Nottingham, UK.,2553 
4. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M U., USA., 2547 
5. ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล* Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian Institute 

of Technology, 2552 
6. ผศ.ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์* Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn U., USA., 

2552 
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2. องค์ประกอบที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใน

การประเมินเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกที่ 1) 

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 1-1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university. 

ในช่วงเริ่มต้นของการจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สาขาวิชาได้
เชิญคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 
2552 (เอกสารอ้างอิง 2.1.1) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง 2.1.2) ผนวกกับ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย  วิสัยทัศน์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และวิสัยทัศน์ของสาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ นอกจากนี้ ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิตที่มาจากภาคอุตสาหกรรม  และน าผลส ารวจมาพิจารณาตามล าดับความเกี่ยวข้องและความส าคัญต่อ
หลักสูตร เพ่ือก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 
28 พฤษภาคม 2557 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยย่อ  มี 6 ประการ ดังนี้ 
1. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.  มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานและความรู้ทาง

วิศวกรรมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได ้

3.  มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา

องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้ 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือ

สถิติในการแก้ปัญหา 

6. สามารถใช้และดัดแปลงเครื่องมือพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา และออกแบบระบบการท างานได้  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสะท้อนจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 ซึ่งมี 6 ประการ  ประกอบด้วย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ 

ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ

องค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง

เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และการสร้าง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 

3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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6. ทักษะพิสัย 

6.1 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย 

6.2 มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง เพ่ือให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 

6.3 มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการท างาน และสามารถน าความรู้ในภาคทฤษฎีไปสู่

ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
AUN-QA 1-2: The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 6 ประการมีความสมดุลกันระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป (Generic) และ
เฉพาะทาง (Subject specific) ดังตาราง 1.1   
ตาราง  1.1 การแบ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Generic 
Subject 
Specific 

1. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม และปฏิบัติ
ตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 

A  

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้
พ้ืนฐานและความรู้ทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 

 A 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปและใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้ 

A  

4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน 

A  

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในการแก้ปัญหา 

 A 

6. สามารถใช้และดัดแปลงเครื่องมือพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา และออกแบบ
ระบบการท างานได้ 

 E 

A = Applying  E= Evaluation 
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AUN-QA 1-3: The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 6 ประการเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังแสดงในตาราง 1.2 
ตาราง 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร TQF VMV Alumni Employer Ect.  

1. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

F F M M  

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานและความรู้ทาง
วิศวกรรมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 

F  F F  

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปและใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้ 

F P F F  

4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

F F F F  

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือ
สถิติในการแก้ปัญหา 

F  F F  

6. สามารถใช้และดัดแปลงเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหา และออกแบบระบบการท างานได้ 

F  M F  

F- Fully fulfilled        M- Moderately fulfilled         P- Partially fulfilled 

 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 1-1 รายงานการประชุมกรรมการร่างหลักสูตร 
AUN-QA 1-2 มคอ.2 (หมวด 4) และ มคอ.2 (ตาราง Curriculum mapping) 
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AUN-QA 2 : Programme Specification 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 2-1:  The information in the programme specification is comprehensive and up-
to-date. 

ข้อก าหนดของหลักสูตรที่จัดท าขึ้นได้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2552 และ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สาขาวิชา http://eng.sut.ac.th/ie/  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี
การศึกษา 2559 และ Facebook ของสาขาวิชา www.facebook.com/ Industrial.engineering.sut/  โดยมี
ข้อก าหนดของหลักสูตรโดยสรุปดังนี้ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ก) ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
ข) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Engineering) 

ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาที่ศึกษา:  ลักษณะวิชาชีพเป็นการออกแบบระบบการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการประเภทให้บริการ  ส่วนลักษณะวิชาที่ศึกษาเป็นวิชาคณิศาสตร์ประยุกต์ 

คุณลักษณะของผู้ศึกษา:  เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม. 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  134 หน่วยกิต หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และหมวด
วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต  

วันที่ปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด  1 เมษายน 2557 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  มี 6 ประการ ดังนี้ 

1. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานและความรู้ทาง

วิศวกรรมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได ้

http://eng.sut.ac.th/ie/
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3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์

ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้  

4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือ

สถิติในการแก้ปัญหา 

6. สามารถใช้และดัดแปลงเครื่องมือพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา และออกแบบระบบการท างานได้  

 
AUN-QA 2-2:  The information in the course specification is comprehensive and up- to-
date. 

ข้อก าหนดของรายวิชา คณาจารย์ผู้สอนได้จัดท าขึ้นในรูปแบบของ มคอ.3 ของรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรก่อนเปิดเรียนและปรับปรุงทุกภาคการศึกษา น าเสนอต่อส านักวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
AUN-QA 2-3:  The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders. 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ เผยแพร่ ข้อก าหนดของหลักสูตรในเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
http://eng.sut.ac.th/ie/  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 
และ Facebook ของสาขาวิชา www.facebook.com/Industrial.engineering.sut/  ส่วนข้อก าหนดของรายวิชา ที่
คณาจารย์ผู้สอนจัดท าขึ้นในรูปแบบของ มคอ. 3 ได้เผยแพร่ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้อ่ืนที่สนใจ
ทาง Facebookของสาขาวิชา   

 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 2-1 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง 2557 

AUN-QA 2-2 มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา  
AUN-QA 2-3    เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  http://web.sut.ac.th/das/support_aca/Manual_gradute.php 

    และเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    http://eng.sut.ac.th/ie/ 

 

 

http://eng.sut.ac.th/ie/
http://eng.sut.ac.th/ie/
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AUN-QA 3 : Programme Structure and Content 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 3-1:  The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes. 
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 

2552 และ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมที่
สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 
2558  และการจัดหลักสูตรเป็นconstructive alignmentกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังแสดงในตาราง 3.1 
ตาราง 3.1 การจัดหลักสูตรเป็น Constructive Alignment กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาศึกษาทั่วไป       
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณติศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี 

      

วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ Engineering 
Drawing, Engineering Mechanics, 
Engineering Materials, Computer 
Programming, Probability and 
Statistics, Manufacturing Processes, 
Thermodynamics, and Fundamental 
of Electrical Engineering 

      

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ได้แก ่กลุ่มความรู้ทางด้าน 
Materials and Manufacturing Process  
กลุ่มความรู้ทางWork Systems and Safety 
กลุ่มความรู้ทางQuality Systems กลุ่มความรู้
ทางEconomics and Finance กลุ่มความรู้ทาง
Production and Operations 
Management กลุ่มความรู้ทางIntegration of 
Industrial Engineering Techniques 

      

วิชาเลือกบังคับ*       
วิชาเลือกเสรี*       

*ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังขึ้นอยู่กับรายวิชา 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2560 

 

Z:\ประกันคุณภาพ\งานส่วนส่งเสริมวิชาการ\A62-1 อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ AUN QA-อ.กัญญดา 18-19 ก.ค. 62\4.เอกสารประกอบการอบรม\เอกสารหมายเลข 1-SARป.ตรี วศ.อุตสาหการ.docx 32 

AUN-QA 3-2: The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear. 

สาขาวิชาได้กระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปยังรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรดังปรากฏในเล่มมคอ.2 
เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

 
ตาราง 3.2 การจัดล าดับกลุ่มความรู้และรายวิชา 

 
AUN-QA 3-3: The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date. 

จากโครงสร้างหลักสูตรข้างต้น สาขาวิชาได้น ารายวิชาของแต่ละกลุ่มความรู้มาจัดล าดับก่อนหลัง ดัง
แสดงในตาราง 3.2  เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจากวิชาพ้ืนฐานไปใช้ในวิชาเฉพาะ 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 3-1 มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง 
  2557 
AUN-QA 3-2 มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง 
  2557 
AUN-QA 3-3 มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง 
  2557 

 

Term1 Term2 Term3 Term4 Term5 Term6 Term7 Term8 Term9 Term10 Term11 Term12
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาศึกษาท่ัวไป

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม กลุ่มระบบงานและความปลอดภัย

Eng.Graphics Eng.Mat. Eng.Static Thermo Work Study Plant. Safety

Comp Pro. Prob Stat Fund EE. กลุ่มวัสดุและกระบวนการผลิต

Manu Pro Tool Automation

กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการเงิน

Econ Cost

กลุ่มระบบคุณภาพ

QC QA

กลุ่มการจัดการผลิตและด าเนินการ

OR PPC Mainten Energy

กลุ่มการบูรณาการวิธีการทาง IE

Law IOM

Project Co-op

กลุ่มวิชาเลือกบังคับ

กลุ่มวิชาเลือกเสรี
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AUN-QA 4 : Teaching and Learning Approach 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 4-1: The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders. 

 สาขาวิชาฯได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรคือ วิศวกรเป็นผู้รู้และนักปฏิบัติ มีความเป็นผู้น าใน
องค์กรที่มีวัฒนธรรมต่างชาติและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการสื่อสารให้คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า และผู้ใช้บัณฑิตให้ทราบเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรหลายช่องทางได้แก่ การประชุมคณาจารย์ใน
สาขา การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือปฐมนิเทศเมื่อแรกเข้าสาขาวิชา และเฟซบุ๊คของสาขา เป็นต้น 

 

AUN-QA 4-2: Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes. 

รายวิชาหลักในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ วิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัติการ วิชาสหกิจศึกษา และ
วิชาโครงงาน อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังและวิธีการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา  ซึ่งวิชาแต่ละประเภทมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังดังนี้ 

วิชาทฤษฎี ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การใช้กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การสร้างแนวคิดด้วยการ
รูปภาพ การระดมสมอง การอภิปราย เป็นต้น  ในการส่งเสริมความเป็นสากลของนักศึกษา สาขาวิชาได้แนะน า
ให้คณาจารย์ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นบางวิชา  นอกจากนี้ยังใช้ต าราเรียนและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น วิชา 533241 Statistic for Industrial Engineering โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล เป็น
อาจารย์ผู้สอน และรายวิชา 53323 Plant Layout โดยมี อาจารย์ ดร. นรา สมัตถภาพงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน 

วิชาปฏิบัติการ ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตการปฏิบัติ การท าการทดลองตามหัวข้อที่ก าหนด การให้ ดูวิดิ
ทัศน์ จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติซึ่งมีทั้งแบบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  จากนั้นจึงประเมินผลการปฏิบัติของ
นักศึกษา 

วิชาสหกิจศึกษา ใช้วิธีการสอนแบบการมอบหมายงานให้เกิดการค้นคว้าด้วยตนเอง  การให้แก้ปัญหา
โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบงานประจ าและโครงงาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรใน
สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยมีอาจารย์ไปนิเทศในระหว่างปฎิบัติงาน ลักษณะของงานที่
สถานประกอบการมอบหมายให้นักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  พี่เลี้ยงนักศึกษาจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ในวิชาชีพเพ่ือให้ค าแนะน าและประเมินผลการท างานของนักศึกษาได้ 

วิชาโครงงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกหัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน ใช้วิธีการสอนแบบการมอบหมายงานให้เกิดการค้นคว้าด้วย
ตนเอง การอภิปราย การให้น าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และจัดท ารายงานตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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คณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการพบปะพูดคุยเรื่องวิธีการสอนและการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  ดังเช่นวิชา 533251 Industrial Work Study เป็นวิชาบังคับ
ในปีที่ 2 ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ของทุกปี และเน้นให้นักศึกษาได้ออกความคิดเห็นในระหว่างเรียน  
คิดค้นหาแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตให้แก่โรงงานด้วยตนเองและมีทักษะการน าเสนอและติดต่อสื่อสาร  แต่
เนื่องจากมีนักศึกษาเป็นจ านวนมากท่ีลงทะเบียนเรียน  จึงท าให้สาขาวิชาเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งกลุ่ม  เพื่อ
ดูแลนักศึกษาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีขึ้น   

นอกจากนี้แล้วสาขาวิชายังได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในปีการศึกษา 
2560 สาขาวิชาได้น านักศึกษาไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ ต าบลน้ าซับ 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559  2. ค่ายฝึกทักษะภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบต่องานจิตอาสาในชุมชน ณ โรงเรียนโนนตะแบก วัดกระชอน/วัดส าโรง ต าบลกระชอน อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 3. ค่ายฝึกทักษะภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่องานจิต
อาสาในแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงเรียนหมูสี และโรงเรียนขนงพระใต้ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 
1 เมษายน 2560 ผลปรากฏว่านักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตรงต่อเวลา
และรับผิดชอบงานของตนเองได้เป็นอย่างดี  ผลการจัดกิจกรรมได้น ามาพูดคุยกันในที่ประชุมอาจารย์เพ่ือหา
แนวทางจัดให้ดีขึ้นกับนักศึกษายิ่งข้ึนในปีถัดไป 

AUN-QA 4-3: Teaching and learning activities enhance life-long learning. 

กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรได้เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ยกตัวอย่างเช่น
การท าโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในพ้ืนที่อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  นักศึกษาต้องลงพ้ืนที่เพาะปลูกจริงเพ่ือหาวิธีในการสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้าน
และเกษตรกร ที่ท าการเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบเกษตรอินทรีย์ ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม ทักษะการรวม
รวมข้อมูล และการพูดคุยกับชาวบ้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากสถานที่จริง จากนั้นจึงประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์หา
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน และผลก าไรที่เกษตรกรได้รับ แล้วน าผลที่ได้มาน าเสนอให้
คณาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาได้รับทราบ  จากนั้นคณาจารย์ได้ประชุมกันในสิ้นปีภาคการศึกษาเพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการท าโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตได้ดีขึ้น  ผล
ปรากฏว่าได้แนวทางในการจัดการการท าโครงงานนักศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2560 คือ การให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เนื่องจากมีนักศึกษาบางกลุ่มต้องใช้เครื่องมือที่ศูนย์
เครื่องต้องมีการอบรมเพ่ือขอ safety card และการท าใบอนุญาตขอใช้เครื่องมือที่ศูนย์เครื่องมือ (คง.) รวมทั้ง
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาเพียงต่อในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการท าโครงงาน และสามารถกลับมา
ด าเนินการได้เรียบร้อยภายในภาคการศึกษาที่  3/2560 หลังจากออกสหกิจในภาคการศึกษาที่ 2/2560  และ
ยังคงมีการจัดให้นักศึกษาของแต่ละกลุ่มมีผลการเรียนคละกันไปมีทั้งผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อนในกลุ่ม
เดียวกันเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือกันได้ดียิ่งขึ้นตามแนวทางเดิม 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 4-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://web.sut.ac.th/ 
AUN-QA 4-2 มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
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AUN-QA 5 : Student Assessment 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 5-1: The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 
 การประเมินนักศึกษามีการประเมินในสองช่วง คือช่วงรับนักศึกษาใหม่ ช่วงของการเรียนหรือนักศึกษา
ปัจจุบัน 
 ในการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจากสองระบบ คือ ระบบโควตาและระบบ admission 
ส าหรับนักศึกษาโควตาใช้คะแนน percentile ที่สูงกว่าร้อยละ 60 ในการยื่นสมัครเข้าเรียนปี 1 ส่วนการรับ
ระบบ admission จะรับผ่านคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) 
 ส่วนการเข้าเรียนต่อในสาขาวิชา (ปี 2 ) ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท าการคัดเลือกโดยพิจารณา 
Grade Point Average (GPA) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก จากนั้นนักศึกษาจะแยกย้ายเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตน
เลือกและได้รับคัดเลือก การเรียนในชั้นปี 2-4 มีการประเมินผลการเรียนในแต่ละวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ซึ่งจะประเมินผลตาม มคอ.3 ที่ระบุไว้ในแต่ละรายวิชา และมีการประเมินผลการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาทุกชั้นปี โดยการพิจารณาระดับคะแนนของสาขาวิชาที่ได้ประชุมเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาส่วน
การประเมินนักศึกษา การประเมินผลเป็นแบบเกรด A = 4.0, B+ = 3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ = 
1.5, D = 1.0, F = 0, I = Incomplete, S = Satisfied, U = Unsatisfied ลักษณะของการตัดเกรดเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม  วิธีการประเมินนักศึกษา
แตกต่างกันไปตามประเภทของวิชา ดังนี้   

วิชาทฤษฎีใช้การประเมินผลจากการบ้าน งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา สอบย่อย สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค  ผลของการวิเคราะห์กรณีศึกษา ผลการสร้างแนวคิดด้วยการรูปภาพ การมีส่วนร่วมใน
การศึกษาดูงาน การระดมสมอง การอภิปราย  
 วิชาปฏิบัติใช้การประเมินผลจากผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็นกลุ่ม  การจัดท า
รายงานและการตอบค าถามท้ายการทดลอง 
 วิชาสหกิจศึกษาใช้การประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการจัดท ารายงาน  การให้คะแนน
เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์สหกิจและพัฒนาอาชีพ ซึ่งพ่ีเลี้ยงนักศึกษาและอาจารย์นิเทศจะเป็นผู้ให้คะแนนจึง
ต้องทราบเกณฑ์ดังกล่าวก่อนให้คะแนน  
 วิชาโครงงานประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงานตามระยะเวลาที่ก าหนด
ความส าเร็จของงาน การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2560 

 

Z:\ประกันคุณภาพ\งานส่วนส่งเสริมวิชาการ\A62-1 อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ AUN QA-อ.กัญญดา 18-19 ก.ค. 62\4.เอกสารประกอบการอบรม\เอกสารหมายเลข 1-SARป.ตรี วศ.อุตสาหการ.docx 36 

AUN-QA 5-2:  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 

ในการประเมินผู้เรียน ผู้สอนจะแจ้งเก่ียวกับวิธีและแผนการสอนรายสัปดาห์ การประเมิน กฎต่าง ๆ 
วิธีการให้คะแนนและเกรดและการอุทธรณ์ผลการประเมิน ทั้งทางวาจาและใน course syllabus ตั้งแต่เริ่มเรียน
รายวิชานั้น ๆในวันแรกเพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบและเตรียมตัว  วธิีการประเมินมีทั้งแบบ rubric และการให้
คะแนนโดยตรง วิธีการประเมินนักศึกษาจะมีการทบทวนทุกปีเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการสอนและ
ยุติธรรมแก่นักศึกษา 

 
AUN-QA 5-3:  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment. 

ในการประเมินผู้เรียน จะมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือให้เกิดมาตรฐานและยุติธรรมแก่นักศึกษา  อีกท้ัง
สอดคล้องกันตลอดหลักสูตร  เช่น  ในการประเมินวิชาโครงงานจะมีการให้คะแนนแบบ rubrics (ตาราง 5.1)   
ในขณะที่รายวิชาอ่ืนมีการแบ่งน้ าหนักการให้คะแนนในแต่ละscheme 

 
ตาราง 5.1 การให้คะแนนแบบ rubrics ในรายวิชาโครงงาน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

วิธีการแก้ปัญหา 1 วิธีการไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องเป็นส่วนน้อย  วิธีการที่เลือกใช้ไม่ท าให้
งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2 วิธีการถูกต้อง วิธีการที่เลือกใช้ท าให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหาเป็นปัญหาอย่างง่ายที่แก้ได้ด้วยขั้นตอนเดียว 

3 วิธีการถูกต้อง วิธีการที่เลือกใช้ท าให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหามีความยากในระดับปานกลาง แก้ปัญหาได้ด้วยขั้นตอน 2 
ขั้นตอน 

4 วิธีการถูกต้อง ชัดเจน วิธีการที่เลือกใช้ท าให้งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ปัญหามีความยากในระดับซับซ้อน แก้ปัญหาได้ด้วย
ขั้นตอนมากกว่า 2 ขั้นตอน 

ผลการแก้ปัญหา 

1 ผลการศึกษามีการแสดงผล ขาดการสรุปผล หรือไม่สมบูรณ์ หรือ
สับสน 

2 ผลการศึกษามีการแสดงผล การสรุปผลยังไม่สมบูรณ์  
3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในผลที่เกิดขึ้นและรู้ว่าจะ

อธิบายผลการทดลองอย่างไร 
4 ผลการศึกษามีการอธิบายผลชัดเจน มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

ในการเปรียบเทียบ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

การน าเสนอ 

1 น าเสนอโดยไม่เริ่มที่ค าถาม หรือความส าคัญ หัวข้อที่ส าเสนอไม่
ชัดเจนและมีข้อสรุปที่ไม่เพียงพอ การน าเสนอนั้นยากต่อการติดตาม
ฟัง ขาดการเตรียมตัว หรือขาดการจัดระบบระเบียบ มีการตอบ
ค าถามบางค าถามหรือไม่ตอบ 

2 อธิบายเรื่องที่ได้ศึกษามาแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีการกล่าวข้อสรุป ล าดับ
การน าเสนอที่ท าให้เข้าใจได้ แต่มีข้อผิดพลาดบางจุด เตรียมการไม่ดี 
จัดระบบระเบียบไม่ดี มีการตอบค าถามได้บางค าถาม 

3 อธิบายเรื่องที่ได้ศึกษามาพร้อมสรุป แต่ข้อมูลสนับสนุนข้อสรุปไม่มาก
พอเหมือน 4 การน าเสนอถูกต้อง มีการเตรียมการก่อนน าเสนอ และ
มีการจัดล าดับการน าเสนอ มีการใช้สื่อ และตอบค าถามผู้ฟัง 

4 อธิบายเรื่องที่ได้ศึกษามาอย่างชัดเจน พร้อมให้เหตุผลที่หนักแน่น
ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ได้ศึกษา มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป การน าเสนอมีความต่อเนื่อง มีการสบสายตาผู้ฟัง
โดยตลอด มีการเตรียมการก่อนน าเสนอและมีการจัดล าดับการ
น าเสนอ มีการใช้สื่อและตอบค าถามผู้ฟังได้ชัดเจน ตรงประเด็น และ
เหมาะสม 

การใช้ภาษา 1 ผิดพลาดมาก แต่ยังสามารถสื่อความหมายได้ 

2 ใช้ภาษาถูกต้องบ้าง  และสามารถสื่อความหมายได้ 

3 ใช้ภาษาถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ สื่อความหมายได้ และ 
สามารถเชื่อมโยงภาษาได้ดี 

4 ใช้ภาษาถูกต้องเกือบทั้งหมด สื่อความหมายได้ชัดเจน  
มีการเชื่อมโยงภาษาได้อย่างความสละสลวย งดงาม  

รูปแบบรายงาน 4 มีปก ค าน า สารบัญ การอ้างอิง และบรรณานุกรม  
มีรูปแบบถูกต้องครบถ้วน 

3 ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 

2 ขาด 2 องค์ประกอบ 

1 ขาด 3  องค์ประกอบ 
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AUN-QA 5-4: Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
ผลการประเมินนักศึกษามีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงผลการเรียนได้

ทันเวลา  เช่น มีการแจ้งผลการตรวจการบ้านและการเฉลยการบ้านภายหลังจากส่งการบ้านภายใน 3 วัน  การ
แจ้งคะแนนสอบกลางภาคภายใน 1 สัปดาห์ และการแจ้งผลการน าเสนองานทันทีหลังจากการน าเสนอ   
AUN-QA 5-5:  Student staff planning considering succession, promotion, redeployment, 
termination, and retirement is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service  

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการศึกษาได้ 3 วิธีคือ 1. ยื่นค าร้องขอดูคะแนนสอบที่ธุรการของสาขาวิชา 
จากนั้นธุรการจะแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือตรวจสอบคะแนนและแจ้งให้นักศึกษาทราบทันที 2. แจ้งอาจารย์โดยตรง
หรือโดย e-mail หากพบว่ามีความผิดพลาดเกี่ยวกับเกรดเกิดข้ึนจริงจะน าเรื่องขออนุมัติแก้ไขเกรดเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาและด าเนินการหาสาเหตุเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก  3. แนวทางและ
ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการศึกษาได้แจ้งให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์และป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ 
 
รายการหลักฐาน 

AUN- QA 5-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://web.sut.ac.th/ 
AUN- QA 5-2 มคอ. 3 
AUN- QA 5-5   ค าร้องขอตรวจสอบคะแนน 
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AUN-QA 6 : Academic Staff Quality 

ผลการด าเนินงาน 

 AUN- QA 6- 1:  Academic staff planning considering succession, promotion, 
redevelopment, termination, and retirement is carried out to fulfill the needs for 
education, research and service 

สาขาวิชาได้วางแผนบุคลากรสายวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการเรียนการสอน  การ
วิจัย  และการบริการวิชาการ ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการคัดเลือกคณาจารย์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส  การก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์จ านวน 40 ภาระงานต่อปีการศึกษา การก าหนด
มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเกษียณและการจ้างผู้
เกษียณอายุ  การพัฒนาคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ   
ตาราง AUN-QA 6-1 : จ านวนอาจารย์และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 

ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
อาจารย์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

จ านวน 
(คน) 

FTEs* จ านวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58)       
1. อาจารย์ประจ า       

1.1 ศาสตราจารย์       
1.2 รองศาสตราจารย์ - 1 1 1 1 4.8 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 4 4 4 19 
1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 1 4.8 

2. อาจารย์พิเศษ 6 8 14 13.1 0 0 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 10 11 21 20.1 6 28.6 

ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59)       

1. อาจารย์ประจ า       
1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
1.2 รองศาสตราจารย์ - 1 1 1 1 3.7 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 4 4 4 14.8 
1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 7.4 

2. อาจารย์พิเศษ 12 12 24 23.11 0 0 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 16 15 31 30.11 7 25.9 
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ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
อาจารย์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

จ านวน 
(คน) 

FTEs* จ านวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60)       

1. อาจารย์ประจ า       

1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 

1.2 รองศาสตราจารย์ - 1 1 1 1 2.38 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 4 4 4 9.52 

1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 4.76 

2. อาจารย์พิเศษ 12 23 35 34.11 - 81.21 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 16 26 42 41.11 7 97.87 

ปีการศึกษา 2560 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 61)       

4. อาจารย์ประจ า       

1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 

1.2 รองศาสตราจารย์ - 1 1 1 1 2.38 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 9.52 

1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 4.76 

5. อาจารย์พิเศษ 12 12 24 23.11 - 81.21 

6. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 15 15 30 29.11 6 97.87 
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ และสาขาวิชา 

* อาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) หมายถึง  
 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 1 FTEs  
 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน 6 - 8 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEs  
 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEs 
 - อาจารย์พิเศษให้นับภาระงานของอาจารย์พิเศษทั้งปีการศึกษา หารด้วย มาตรฐานภาระงานของ
มหาวิทยาลัย (6 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา = 72 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา) 
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AUN-QA 6-2: Staff to student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service 
 

สาขาวิชาได้ค านวณสัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษาดังนี้  บุคลากรสายวิชาการมีจ านวน 6 คน ส่วน
นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการมีจ านวนประมาณ 314 คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็น 
1:53  นอกจากนี้คณาจารย์มีภาระงานสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ ามาก สาขาวิชาได้ขออัตราก าลังเพ่ิม  แต่เนื่องจาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด  จึงไม่สามารถจัดสรรต าแหน่งให้กับสาขาวิชาได้ ดังนั้นสาขาวิชาจึงได้ขอ
เชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนและแบ่งเบาภาระงานของคณาจารย์  รายวิชาที่เชิญอาจารย์ พิเศษมาสอนเป็น
ประจ าทุกปีคือ อาจารย์ธัญรัตน์ ครุจิต สอนรายวิชา 533466 Industrial Waste Treatment  นอกจากนี้
สาขาวิชาฯได้เชิญบุคคลภายนอกเป็นผู้สอนปฏิบัติการเพ่ือแบ่งเบาภาระงานจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ 
 
ตาราง AUN-QA 6-2 : สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์เต็มเวลา
 เทียบเท่า (FTEs) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
(รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร) 

จ านวนอาจารย์ 
เต็มเวลาเทียบเท่า 

(FTEs) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) ต่อ 

จ านวนอาจารย์เต็มเวลา
เทียบเท่า (FTEs) 

2557 N/A N/A N/A 
2558 205.67 23.11 8.90 
2559 215.42 34.11 30.77 
2560 230.93 23.11 9.99 

ที่มา : ส่วนแผนงาน 

 

AUN-QA 6-3: Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and communicated  

สาขาวิชาได้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก
คณาจารย์ การน าเกณฑ์ไปปฏิบัติและการส่งเสริมความก้าวหน้าของคณาจารย์ และได้มีการสื่อสารให้คณาจารย์
ได้รับทราบ  ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัย  ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการและเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี  โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานและการเข้ าร่วม
ประชุมวิชาการจากทางมหาวิทยาลัย 
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ตาราง AUN-QA 6-3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ปีปฏทิิน 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

จ านวน
บทความ
วิจัยหรือ
บทความ
วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่อง
จากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(Proceedings)  
(ค่าน้ าหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

ระดับชาตทิี่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ/ผลงานที่จด
ทะเบียนอนุสิทธิบตัร 
(ค่าน้ าหนัก = 0.40) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

(ค่าน้ าหนัก 
= 0.60) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ซ่ึงไม่อยู่ใน 

Beall's list)/
วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 1  
(ค่าน้ าหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพ์
ใน

วารสารวชิา
การระดับ
นานาชาติ/
ผลงานที่จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร 

(ค่าน้ าหนัก 

= 1.00) 

ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 

(2) 

จ านวน
อาจารย ์

(3) 

ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการ 

(2)/(3) 
*100 

2557 - 6 7 - 1 - 4.80 7.00 68.57 
2558 - 2 7 - 1 - 4.00 7.00 57.14 
2559 - 7 24 - 3 - 13.40 7.00 191.00 
2560 - 5 16 - - - 7.40 5.00 148.00 

ทีม่า : สถาบันวิจัยและพัฒนา และสาขาวิชา 

 
AUN-QA 6-4: Competences of academic staff are identified and evaluated 

สาขาวิชาได้ก าหนดความเชี่ยวชาญของคณาจารย์เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าคณาจารย์ที่มีอยู่สามารถสอน
รายวิชาในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็นความเชี่ยวชาญเป็นทางด้าน Manufacturing and Tool 
Engineering, Logistics and Supply Chain Management, Industrial Automation และ Ergonomics  ซ่ึง
สาขาวิชาได้มีการประชุมหารือเพ่ือเลือกใช้วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง  จากนั้นตรวจสอบผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ที่นักศึกษาได้ประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

ตาราง AUN-QA 6-4 : จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนกิจกรรมการพัฒนา
ทางวิชาชีพของอาจารย์ 

2557 15 
2558 22 
2559 44 
2560 21 
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AUN-QA 6-5: Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them 

สาขาวิชาได้มีการสอบถามคณาจารย์เกี่ยวกับความต้องการในการอบรมและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสนับสนุนให้ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  นอกจากนี้
สาขาวิชายังสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการที่จัดโดยส่วนการ
เจ้าหน้าที ่

ตาราง AUN-QA 6-5 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
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Asian Network of Ergonomics Societies International 
Conference 2014, Singapore (SEANES 2014). December 1-4, 
2014.  

2.พรศิริ จงกล วรรณนิศา นุชคุ้ม และภรภัทร ศลิปศาสตร์. (2557). 
สภาพทางกายภาพและความแข็งแรงของผู้สูง อายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา (Physical 
Conditions and Strength of the Elderly at Thammapakon 
Pho Klang Nursing Home in Nakhon Ratchasima Province). 
การประชุมวิชาการและน้าเสนอผลงานวิจัย ครั้งท่ี 5, 11-13 กันยายน 
2557, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, จังหวัดนครราชสีมา. 

3.พรศิริ จงกล และภรภัทร ศลิปศาสตร.์ (2557). การศึกษาความ
เหมาะสมของที่น่ังรอรถโดยสารในเขตเทศบาล นครนครราชสมีาตอ่
การใช้งานของผุ้สูงอายุ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครัง้
ที่ 5, 11-13 กันยายน 2557, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 
จังหวัดนครราชสีมา. 

4.พรศิริ จงกล อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก และวรรณนิศา นุชคุ้ม. (2557). 
การวิเคราะห์ท่าทางในการทางานคอนกรีต ของงานก่อสร้างอาคาร. 
Posture Analysis of Concrete Workers in Construction. การ
ประชุมวิชาการ และน้าเสนอผลงานวิจัย ครั้งท่ี 5, 11-13 กันยายน 
2557, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, จังหวัดนครราชสีมา    

อบรม 
  1. ผู้ประเมินCUPT ระดับคณะ สถาบัน/ทปอ.2 กค.57  2.ผู้ประเมิน

การประกันคณุภาพ ระดบัคณะ สถาบัน/สกอ. พค.57  3.ผู้ประเมิน
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 

การประกันคณุภาพ ระดบัหลักสูตร/สกอ. พค.57 4.แนวทางการน า 
EdPEx/TQA มาใช้ 

 ในการพัฒนาหน่วยงาน" และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“ความส าคญัของโครงร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กร
เบื้องต้น” วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาหรบัคณาจารย์ มทส วันท่ี 22-24 
มิถุนายน 2558 

2. ผศ.ดร. ยงยุทธ เสรมิสุธี
อนุวัฒน์ 

Conferences 
1. Thongpang, P. & Sermsuti-anuwat, Y. An Approach to 

Establishing the Relationship Between Bush Position and 
Component Parts of a Drill Jig.The 9th South East Asian 
Technical University Consortium (SEATUC). July, 27-30, 
2015. Nahkon Ratchasima, Thailand.     

2. Wongwian, C. & Sermsuti-anuwat, Y. Tolerance Charting 
with a Spreadsheet. The 9th South East Asian Technical 
University Consortium (SEATUC). July, 27-30, 2015. Nahkon 
Ratchasima, Thailand.     

อบรม 
1..ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2558 

 

3.ผศ.ดร. อุษณยี์ กิตก าธร Conferences 
1. Arparjirasakul, D., Patcharawit, T., & Kitkamthorn, U. 

(2014). Dry Sliding Wear Characteristics of AISI440C 

Martensitic Stainless Steel. In the International 

Conference on Advances in Engineering and 

Technology (ICAET'2014). Bayview Hotel, Singapore, 

29/03/2557-30/03/2557 

2. Panitchagul, A., Noisangiam, R., Tittabutr, P., 

Teaumroong, N., & Kitkamthorn, U. (2014). 

Thermodynamics of biosorption of Zn and Cu in 

Aqueous Solutions by Rhodopseudomonas 

boonkerdii sp. In the Strain NS20 and Bradyrhizobium 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
sp. Strain DOA9., IIE INT’L conference proceedings of 

International Conference on Advances in Engineering 

and Technology, Singapore, 9 March 2014, 498-502. 

3. Panitchagul, A., Niosangiam, R., Tittabutr, P., 

Teaumroong, N., & Kitkamthorn, U. (2014).  

Bioaccumulation and Biosorption of Heavy Metals by 

Bradyrhizobium sp. Strain DOA9. In the 3rd 

International GIGAKU Conference in Nagaoka (IGCN 

2014). 20-22 June 2014, Nagaoka, Japan. 

4.อ.ดร. จงกล ศรีธร Conferences 
1.จงกล ศรีธร และ นิรุตน์ นาคสุข, การศึกษาการเชื่อมพอกผิวแข็ง

เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยระบบเชื่อมทิกอัตโนมัติ , การประชุมเครือข่าย
วิศวกรรมอุตสาหการ 2557   2.  Voiseya,K.T.,  Folkesb, J. , 
Srithorn, J. and  Hughesd,D.J., Neutron strain scanning of 
fibre and diode laser welds in stainless steel and 
Ti6Al4V,Physics Procedia , 2014 

อบรม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2558  

 2. แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน" และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความส าคัญของโครงร่างองค์กรและการ
เขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น” วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 3. อบรม
เชิงปฏิบัติการคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาหรับคณาจารย์ มทส 
วันท่ี 22-24 มิถุนายน 2558 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
5.อ. ดร. นรา สมตัถภาพงศ ์ Conferences 

1. Samattapapong, N. The Solving Traffic Congestion by 
Simulation of Urban Traffic Signals. In The International 
Conference on Science on Science, Technology 
Engineering and Management (ICSTEM 2015X). 10 
December 2015. Osaka Japan. 

อบรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2558  2. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
มทส. วันท่ี 2-3 มิถุนายน 2558 3.อบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาสาหรับคณาจารย์ มทส วันที่ 22-24 มิถุนายน 
2558 

 

ปีการศึกษา 2558   
1. รศ. ดร. พรศิริ จงกล Conferences 

1. Thienpratharn, S., Jongkol, P., Nutkhum, W., and Silprasart, 
P.  Hand and Foot Anthropometry of Thai Elderly.The 10th 
SEATUC Symposium, February 23-24, 2016, Tokyo, Japan. 
อบรม 
1. ผู้ประเมินCUPT ระดับหลักสูตร/ทปอ.18 ม.ีค.59, 13-14 พ.ค. 59   

2. ผู้ประเมินCUPT ระดับคณะ สถาบัน/ทปอ. 2 ก.ค.59 3.การจัดท า
หลักสตูรแบบ AUN QA/ ทปอ.22-23 เมย.59   4.เกณฑ์ TQA/
สถาบันเพิ่มผลผลติ 1-3 มิ.ย.59 5.การจัดท าหลักสตูรตามเกณฑ์ของ 
ABET/สกอ. 18-19 ม.ค. 59, 20-21 มิ.ย.59  6. การจัดท า 
Organization Profile /สววศ. 15-16 ม.ีค. 59 

 

2. ผศ.ดร. ยงยุทธ เสรมิสุธี
อนุวัฒน์ 

อบรม 
1. การจัดท าหลักสูตรแบบ AUN QA/ มทส 

 

3.ผศ.ดร. อุษณยี์ กิตก าธร อบรม 
1. การจัดท า Organization Profile /สววศ. 15-16มีค.59 

 

4.อ.ดร. จงกล ศรีธร Conferences 
1.Srithorn, J. and Promsupha, K. Comparison of 

Microstructure and Mechanical Properties of Hard-Facing 
Welds Generated by GTAW and OAW Welding 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
Processes.The 10th SEATUC Symposium.February 23-
24,2016, Tokyo, Japan.          

2. จงกล ศรีธร และ ค าพูน พรมสภุะ, การเปรียบเทียบโครงสรา้งจุลภาค
และคณุสมบัติทางกลของเหล็กกลา้คาร์บอนต่ า ด้วยกระบวนการ
เชื่อมทิก (GTAW) และกระบวนการเชื่อมแก๊ส (OAW) , การประชุม
วิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ, 5-6 พฤศจิกายน 
2558 

อบรม 
1. การจัดท าหลักสูตรแบบ AUN QA/ มทส. 2. โครงการอบรมระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษา CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบัน Tier ๒ /
ทปอ (8 เมษายน 2559) 3. - Asean Workshop on X-ray 
Absorption Spcectroscopy (AWX2016) , 16-18 May 2016 ,  
Synchrotron light Research Institute (Public organization) , 
Nakhon Ratchasima, Thailand   4.การจัดท า Organization 
Profile /สววศ. 15-16มีค.59 

5.อ. ดร. นรา สมตัถภาพงศ ์ Conferences 
1. Samattapapong, N.2016. The Solving Traffic Congestion By 

Simulation Of Urban Traffic Signals. Int. J. of Industrial 
Electronics and Electrical Engineering. 4(20). Feb. pp.44-46. 

2. นรา สมัตถภาพงศ์.  An Improvement School Bus Routing by 
Simulation Software.IE Network Conference 2016.  
กรกฎาคม 2559  จ.ขอนแก่น 

อบรม 
1. เกณฑ์TQA/สถาบันเพิ่มผลผลิต 1-3 ม.ิย. 59 2. การจัดท าหลักสตูร

ตามเกณฑ์ของ ABET/สกอ.20-21 มิ.ย.59 3.การสัมมนาเครือข่าย
องค์กรการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini 
UKM)/สกอ. 16-18 มิ.ย.59   4.การจัดท า Organization Profile /
สววศ. 15-16มีค.59 

 

ปีการศึกษา 2559   

1.รศ. ดร. พรศริิ จงกล Conferences 
1. Polpattapee, R., Kurnia,R. and 

Jongkol,P.(2017).Redesign of Workstation Layout of A 

T-Shirt Screen Printing Process,The 11th SEATUC 

Symposium 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
2. Tasoongnern,C.,Jongkol,P.(2017).Reduction of 

Transportation Loss in An Organic Fertilizer 

Production,The 11th SEATUC Symposium 

3. Arpawasinsuk,N., Khumsri,K.,khamwut,K., 

Putomnak,W., and Jongkol,P.(2016).The 

Improvement Brick Manufacturing Operations,The 

11th SEATUC Symposium 

4. Kangsantia,S., Arjharn,W., and 

Jongkol,P.(2017).Productivity Improvement of Packing 

Process In A Thai Rolled Wafer Factory Using Ecrs 

Principle, The 11th SEATUC Symposium 

5. Jongtanarat,W., Kaewwiset,P., and 

Jongkol,P.(2017).Improvement of Packing Process of 

Plastic Household Process,The 11th SEATUC 

Symposium 

6. Jukasem,V., Arjharn,W., and 

Jongkol,P.(2017).Improvement of Dried Noodle 

Packing Operation, The 11th SEATUC Symposium 

อบรม 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสียเพิ่ม

ผลผลิตองค์กรด้วย LEAN” รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ 

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์  

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEX) : เสียงของลูกค้าและการสร้าง

ความสัมพันธ์” รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม

นิว ซีซั่น สแควร์  

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEX) : การมุ่งเน้นบุคลากร”  วันท่ี 22 

พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
4. อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุในมุมมอง

ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (e-market), ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

biding)ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 การบริหารงาน

พัสดุ การจัดท าแผนพัสดุ ข้ันตอนวิธีการจ าหน่ายพัสดุ (ขาย

ทอดตลาด)” รุ่นที่ 2 วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2560 

2.ผศ.ดร. อุษณยี์ กิตก าธร Conference 
1. U. Kitkamthorn, L. C. Zhang, and M. Aindow.  “The 

Structure of Ribbon Borides in a Ti-44Al-4Nb-4Zr-1B 
2. Alloy”, Intermetallics, Vol. 14 No. 7, 2006, pp. 759-769 
3. Ayse Bayrakceken, Usanee Kitkamthorn, Mark Aindow, 

and Can Erkey. “Decoration of Multi-Wall Carbon 
Nanotubes with Platinum Nanoparticles using 
Supercritical Deposition with Thermodynamic Control 
of Metal Loading”  Scripta Materialia, Vol.56 No.2  
2007, pp. 101-103 

4. Ayşe Bayrakçeken, Alevtina Smirnova, Usanee 
Kitkamthorn, Mark Aindow, Lemi Türker, İnci Eroğlu 
and Can Erkey.  “Pt-based electrocatalysts for 
polymer electrolyte membrane fuel cells prepared by 
supercritical deposition technique” Journal of Power 
Sources, Vol. 179, No. 2,  May 2008, pp. 532-540 

5. Bayrakceken A, Smirnova A, Kitkamthorn U, Aindow M,  
Turker L, Eroğlu I, Erkey C, “Vulcan-Supported Pt 
Electro catalysis for PEMFCs Prepared Using 
Supercritical Carbon dioxide Deposition” Chemical 
Engineering Communications, Volume 196, Numbers 
1-2, January 2009 , pp. 194-203  

6. Kitkamthorn, and Ittipon Diewwanit.  “Microstructure 
and Mechanical Properties of Copper Alloyed 
Austempered Ductile Iron” TMS Annual Meeting,  San 
Francisco, USA 2009 

7. Usanee Kitkamthorn. “Microstructures of Cu-alloyed 
ductile cast iron treated by two-step austempering”  
Solid State Phenomena, Vol. 172-174 Part I, 2011, pp. 
573-578 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2560 

 

Z:\ประกันคุณภาพ\งานส่วนส่งเสริมวิชาการ\A62-1 อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ AUN QA-อ.กัญญดา 18-19 ก.ค. 62\4.เอกสารประกอบการอบรม\เอกสารหมายเลข 1-SARป.ตรี วศ.อุตสาหการ.docx 50 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 

อบรม 
1. จัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการอบชุบทางความร้อนของ

โลหะ ประจ าปี 2559 ศูนย์ฝึกอบรม โตเคน เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 

2. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา 2142251 Manufacturing 
Process for Automotive Engineering I  จ านวน 7 ครั้ง  โดยส านัก
บริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่าง 3 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2559 

3. ร่วมจัดกิจกรรมค่ายกิจกรรม JSTP สถานวิจัย ส านักวิชาเทคโนโลยี
เกษตร วันที่ 9-12 ธันวาคม 2559 

4. เป็นวิทยากรงานอบรมสัมมนาประยุกต์การใช้ความรู้ทางโลหวิทยาเพื่อ
งานขึ้นรูปโลหะฯ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 

5. ประชุมร่วมก่อตั้งสมาคมอบชุบความร้อน ณ หน่วยประสานงาน มทส.  
กทม. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

6. สัมภาษณ์นักเรียนโครงการ JSTP ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2560 

7. เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียน JSTP ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 
จ.ขอนแก่น วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560  

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์ AUN-QA กับการน าไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร (AUN-QA Criteria Implementatin วันที ่6-7 มีนาคม 2560 
สุรสัมนาคาร 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome based education และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 8-9 
พฤษภาคม 2560 สุรสัมนาคาร 

10. สัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานโลหะคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชุบ
เเข็งสุญญากาศ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ วันที่ 3 สิงหาคม 
2560 

1. เป็นคณะกรรมการ
จัดสอบวัดระดับให้
ภาคเอกชน 

2. ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

 
3. เป็นคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
4. ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
5. เพื่อก่อตั้งสมาคม

อบชุบทางความ
ร้อน 

6. ได้รับเชิญเป็น
คณะกรรมการ 

 
7. ได้รับเชิญเป็น

คณะกรรมการ 
 
8. น าความรู้ที่ได้มาใช้

พัฒนาหลักสูตร 
 
9. น าความรู้ที่ได้มาใช้

พัฒนาหลักสูตร 
 
10. น าความรู้มาใช้ใน

การเรียนการสอน
และงานวิจัย 

 
3.ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย Conference 

1. Banthao, J. and Jittamai, P. (2018), “Hybrid Genetic 
Algorithm for the Location-Routing Problem with 
Emergency Referral”, RMUTI Journal, Vol 11, No. 1 (In 
Press). 

2. Jittamai, P. and Kangwansura, T. (2016), “A Hospital 
Admission Planning Model for Operating Room Allocation 
under Uncertain Demand Requirements”, International 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
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ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
อบรม 

1. อบรมหลักสูตรผู้น าองค์กรส าหรับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

วันท่ี 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรม VIC3 กทม. 

2. อบรมหลักสูตรผู้น าองค์กรส าหรับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

(ครั้งท่ี3)วันท่ี 22-24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรม VIC3 

กทม. 

3. อบรม FIELD TRIP ด้านโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน วันท่ี 22-

24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จ.ประขวบคีรีขันธ ์

4. อบรมเครือข่าย ITAP ทั่วประเทศวันท่ี 19-20 กุมภาพันธ ์

2560  

4.ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล Conferences 
1. Paphakorn Pitayachaval and Kriengsak Masnok, “Feed Rate 

and Volume of Material Effects in Fused Deposition 
Modeling Nozzle Wear,” the 4th International Conference 
on Industrial Engineering and Applications, 4th ICIEA, April 
21 – 23, Nagoya, Japan, 2017. 

2. Paphakorn Pitayachaval and Thanakharn Baothtong, “A 
Review of Machining Parameters that Effect to Wire 
Electrode Wear,” the 4th International Conference on 
Industrial Engineering and Applications, 4th ICIEA, April 21 – 
23, Nagoya, Japan, 2017. 

3. Paphakorn Pitayachaval, Weerachai Arjharn and Kittichai 
Chittrakool, “New Product Design using Business Model 
Canvas (BMC) and Quality Function Deployment (QFD),” 
the 4th International Conference on Industrial Engineering 
and Applications, 4th ICIEA, April 21 – 23, Nagoya, Japan, 
2017. 

4. Paphakorn Pitayachaval, Paramate Horkaew and Niramol 
Chaphol, “Generate an Adaptive De-cubing Automatic 
Processing for Laminated Object Manufacturing (LOM),” 
the 4th International Conference on Industrial Engineering 
and Applications, 4th ICIEA, April 21 – 23, Nagoya, Japan, 
2017. 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 
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การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
5. Paphakorn Pitayachaval and Kriengsak Masnok, “Effects of 

Composite Material Filaments on Fused Deposition 
Modeling Nozzle,” 11th South East Asean Technical 
University Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 
13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

6. Paphakorn Pitayachaval, Muhammatsoifu Sato and Niramol 
Chaphol, “Simplify GO-NO Gage for Quality Inspection in 
PE Bottle Production,” 11th South East Asean Technical 
University Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 
13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

7. Paphakorn Pitayachaval, Weerachai Arjharn and Kittichai 
Chittrakool, “Voices of Customer Identification by 
Combining a Business Model Canvas (BMC) and Quality 
Function Deployment (QFD),” 11th South East Asean 
Technical University Consortium Symposium, 11th 
SEATUCS, March 13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

8. Paphakorn Pitayachaval and Thanakharn Baothtong, 
“Implementation of Project Management on a Business 
Plan Improvement,” 11th South East Asean Technical 
University Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 
13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

อบรม 
1. รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้าเพื่อชัยชนะในศตวรรษท่ี 21 วันท่ี 3-

4,10-11,17-18 พฤศจิกายน 2559 ผู้จัด สถาบันเพิม่ผลผลิต

แห่งชาติ 

2. Risk Management for QMS วันท่ี 26 มกราคม 2560 (จัด 

บริษัท ไอเอสอีที(ประเทศไทย) จ ากัด 

3. ISO 9001:2015 Implementation วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ์ 

2560 ผู้จัด เทคโนธาน ี

4. เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx): การบริหารองค์กรอย่างมรธรรมาภิบาลและการ

วางแผนกลยุทธ์ วันท่ี 2-3 มีนาคม 2560 ผู้จัด สถาบันพัฒนา

ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 
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ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
5. ลดต้นทุน ขจัดความสญูเสีย เพิ่มผลผลิตองค์กรด้วย LEAN 

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 ผู้จัด สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลยั ทักษิณ 

6. เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน วันท่ี 23-

24 มีนาคม 2560 ผู้จัด สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยั

ทักษิณ 

7. Transforming HR: Becoming a Strategic Partner 

through HR Scoreard วันท่ี 3-4,24-25 พฤษภาคม 2560 ผู้

จัด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

8. Leadership for QMS วันท่ี 27-28 มิถุนายน 2560 ผู้จัด 27-

28 มิถุนายน 2560 ผู้จัด บริษัท ไออีที (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

5.ผศ.ดร.ปวรี์ ศิริรักษ ์ Conferences 
1. Siriruk Pavee and Phornpan Thnogpang, An analysis of 

Cassava Price Transmission in Thailand, The 4th 
International Conference on Industrial Engineering and 
Applications (ICIEA), April 21-23, 2017, Nagoya Institute of 
Technology, Nagoya, Japan. 

2. Siriruk Pavee and Suphaphorn Kanaprom, The Expansion 
Decisions of Cassava Buying Location and Cassava Buying 
Prices for Cassava Processing Manufacturers, The 4th 
International Conference on Industrial Engineering and 
Applications (ICIEA), April 21-23, 2017, Nagoya Institute of 
Technology, Nagoya, Japan. 

3. Siriruk Pavee and Yuttakarn Tangmo, Heterogeneous Fleet 
Vehicle Routing Problem for Retail Construction Material 
Stores, The 4th International Conference on Industrial 
Engineering and Applications (ICIEA), April 21-23, 2017, 
Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan. 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
อบรม 

1. AUN-QA Criteria Implementation 6-7 ม.ีค. 2560 สุร

สัมนาคาร 

2. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทาง Outcome 

based Education และเกณฑ์ AUN QA 8-9 พ.ค. 2560 

3. การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT 

Indicators Tier I (Overview) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 

2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ช้ัน 2 

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

4. AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 ใน

วันศุกร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 

- 16.30 น. ณ ห้อง Jamjuree Ballroom B ช้ัน M โรงแรม

ปทุมวน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

5. การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (TABEE Program Evaluators 

Training I) 25-26 พฤษภาคม 2560 

6. การอบรมหลักสตูรผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสตูร 26-28 มิ.ย. 2560 

6.อ.ดร. จงกล ศรีธร อบรม 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ AUN-QA กับการ

น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร(AUN-QA Criteria 

Implementation)” โดย รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา 

อนุวงศ์ และคณะระหว่างวันท่ี 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องสุร

นารี ช้ัน 2 สุรสัมมนาคาร 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทาง Outcome based Education และเกณฑ์  AUN-

QA" โดย รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกญัญดา อนุวงศ์ และ

คณะ ระหว่างวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี ช้ัน 2 

สุรสัมมนาคาร  

 
1. ใช้ในการพัฒนา

หลักสตูรให้เป็นไป

ตามแนวทาง AUN-

QA พัฒนาการเรยีน

การสอนให้ดียิ่งข้ึน 

2. ใช้ในการพัฒนา

และปรับปรุง

หลักสตูรตาม

แนวทาง OBE และ

ใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
3. การอบรมผู้ตรวจประเมินผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 25 - 26 

พฤษภาคม 2560 ณ ห้องการ์เด้น 1 ช้ัน 2 โรงแรมแอมบาสซา

เดอร ์

4. The ASEAN Workshopon Photoemission Electron 

Spectroscopy and Microscopy (AWPESM2017) วันที่ 

29-31 พฤษภาคม 2560 

5. การอบรมหลักสตูร “ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN-QAภายใตร้ะบบ CUPT 

QA”  โดย รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และ

คณะ ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสุรนารี ช้ัน 

2 สุรสัมมนาคาร  

3. ได้รับแต่งตั้งเป็น

ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์  

(สภาวิศวกร) ตาม

แนวทาง TABEEเพื่อ

ใช้ในการท างานวิจยั 

4. เพื่อใช้ในการ

ท างานวิจัย 

5. ทบทวนความรู้

เพื่อใช้เป็นผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับ

หลักสตูร 

7.อ.ดร.นรา สมัตถภาพงศ ์ Conferences 
1. Preuksarat Sittipong, Nara Samattapapong (2017) “An 

Improvement of Service Queue by Using Simulation in the 
Medical Records Department of the Medical Center at 
Suranaree University of Technology”, IE Network 
Conference 2017, July 12-15, 2017. Chiang Mai, Thailand 

2. Ploypailin Phumkhokrak, Nara Samattapapong (2017) “The 
Application of Simulation for Production Planning and 
Improvement Case Study : Food Production of Cooked 
Chicken”, IE Network Conference 2017, July 12-15, 2017. 
Chiang Mai, Thailand 

3. Jukkrid Jarernram, Nara Samattapapong (2017) 
“Productivity Improvement of Tapioca Production Process 
Through Simulation”, IE Network Conference 2017, July 
12-15, 2017. Chiang Mai, Thailand 

4. Jumpon Kunyuan, Nara Samattapapong (2017) “An 
Application of Simulation Modelling for Productivity 
Improvement Case study: Car Anti-vibration Part 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
Manufacturing Process”, IE Network Conference 2017, July 
12-15, 2017. Chiang Mai, Thailand 

5. Pornrat Thumrongvut, Nara Samattapapong (2017) “A 
Warehouse Efficiency Improvement using Simulation 
Modelling Analysis”, IE Network Conference 2017, July 12-
15, 2017. Chiang Mai, Thailand 

อบรม 
1. หลักสตูร Overview TQA ส าหรบัคณะกรรมการประจ าส านัก

วิทยาศาสตร์และคณะกรรมการยทุธศาสตร์ประกันคณุภาพ

ศึกษาครั้งที่ 2/2560 วันท่ี 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ ่

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์AUN-QA กับการน าไปใช้

พัฒนาหลักสตูร (AUN-QA Criterial Implementation) วันท่ี 

6-7 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

3. อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมนิฯระดับส านักวิชา/สถาบัน 

ตามเกณฑ์ CUPT QA Indicators  วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 

ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ฯ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis วันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม

ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ 

5. การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE Program Evaluators Training I) 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ช้ัน 2 โรงแรม

แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

6.  อบรมหลักสูตร Outcome – Based Education and AUN-

QA วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2560 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ AUN-QA กับการน าไปใช้ใน

การพัฒนาหลักสูตร(AUN-QA Criteria Implementation) 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ช้ัน 2 อาคารบริหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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ยอมรับ 

ปีการศึกษา 2560   

1. รศ.ดร.พรศิริ จงกล Conferences 
1. Arpawasinsuk, N., Khumsri, K., Khamwut, K., 

Putomnak W. & Jongkol, P. (2017). The Improvement 

Brick Maufacturing Operations. In The 11th South 

East Asean Technocal University Consortium 2017 

(SEATUC). 13-14 March 2017. Ho Chi Min University 

of Technology (HCMUT), Hồ Chí Minh, Vietnam. 

2. Jongtanarat, W., Kaewwiset, P. & Jongkol, P. (2017). 

Improvement of Packing Process of Plastic 

Household Process. In The 1 1th South East Asean 

Technocal University Consortium 2017 (SEATUC). 13-

14 March 2017, Ho Chi Min University of Technology 

(HCMUT), Vietnam. 

3. Jukasem, V., Arjharn, W. & Jongkol, P. (2017). 

Improvement of Drive Noodle Packing Operation. In 

the 11th South East Asean Technocal University 

Consortium 2017 (SEATUC). 13-14 March 2017, Ho 

Chi Min University of Technology (HCMUT), Vietnam. 

4. Kangsantia, S., Arjhar, W. & Jongkol, P. (2017). 

Productivity Improvement of Packing Process in a 

Thai Rolled Wafer Factory Using ECRS Principle. In 

The 1 1th South East Asean Technocal University 

Consortium 2017 (SEATUC). 13-14 March 2017. Ho 

Chi Min University of Technology (HCMUT), Hồ Chí 

Minh, Vietnam. 

5. Polpattapee, R., Dianingtyas, Kurnia, R. & Jongkol, P. 

(2017). Redesign of Workstation Layout of a T- Shirt 

Screen Printing Process. In The 1 1th South East 

Asean Technocal University Consortium 2017 
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ปีการศึกษา/ 
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รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
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ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
(SEATUC). 13-14 March 2017, Ho Chi Min University 

of Technology (HCMUT), Hồ Chí Minh, Vietnam. 

6. Tasoongnern, C. & Jongkol, P. (2017). Reduction of 

Transportation Loss in an Organic Fertilizer 

Production. In The 11th South East Asean Technocal 

University Consortium 2017 (SEATUC). 13- 14 March 

2017, Ho Chi Min University of Technology (HCMUT), 

Vietnam. 

อบรม 
1. หลักสูตร Overview TQA ส าหรับคณะกรรมการประจ าส านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประกัน

คุณภาพการศึกษา 31 ม.ค. 2560 ถึง 01 ก.พ. 2560 

2. อบรมหลักสูตร AUN-QA13 ก.พ. 2560 ถึง 17 ก.พ. 2560    

2. ผศ.ดร.ปวีร์ ศิรริักษ ์ conferences 

1. Siriruk, P., & Dungkhokkruad, K. (2017). Ordering 

Quantity Decisions for Perishable Inventory Control 

Using Simulated Annealing. Paper presented at The 

4th International Conference on Industrial 

Engineering and Applications, ICIEA 2017 (pp. 111-

115). doi:10.1109/IEA.2017.7939189. 

2. Siriruk, P., & Kanaprom, S. (2017). The Expansion 

Decisions of Cassava Buying Location with Buying 

Price Decisions Case Study: Cassava Processing 

Manufacturers. Paper presented at the 4th 

International Conference on Industrial Engineering 

and Applications, ICIEA 2017 (pp. 168-172). 

doi:10.1109/IEA.2017.7939200 

3. Siriruk, P., & Tangmo, Y. (2017). Heterogeneous Fleet 

Vehicle Routing Problem for Retail Construction 
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รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
Material Stores. Paper presented at The 4th 

International Conference on Industrial Engineering 

and Applications, ICIEA 2017 (pp. 234-238): Institute 

of Electrical and Electronics Engineers Inc. 

doi:10.1109/IEA.2017.7939213 

4. Siriruk, P., & Thongpang, P. (2017). An Analysis of 

Cassava Price Transmission in Thailand. Paper 

presented at The 4th International Conference on 

Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017 

(pp. 178-181). doi:10.1109/IEA.2017.7939202. 

5. เข้าร่วมประชุมและน าเสนอบทความเรื่อง The Expantion 

Decisions of Cassava Manufacurer Purchasing 

Locations ในงานประชุมวิขาการ The Business and 

Aplied Sciences Academy of North America 2017 

(BAASANA 2017) 13 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2560   

3. ผศ.ดร.ปภากร พิทย

ชวาล 

conferences 

1. Pitayachaval, P., & Masnok, K. (2017). Feed Rate and 

Volume of Material Effects in Fused Deposition 

Modeling Nozzle Wear. Paper presented at The 4th 

International Conference on Industrial Engineering 

and Applications, ICIEA 2 0 1 7 ( pp. 3 9-4 4 ) : 

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 

doi:10.1109/IEA.2017.7939175 

2. Pitayachaval, P., Chaphol, N., & Horkaew, P. (2017). 

Generate an Adaptive De-Cubing Automatic 

Processing for Laminated Object Manufacturing 

(LOM). Paper presented at The 4th International 

Conference on Industrial Engineering and 

Applications, ICIEA 2017 (pp. 45-49): Institute of 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
Electrical and Electronics Engineers Inc. 

doi:10.1109/IEA.2017.7939176. 

3. Pitayachaval, P., Chittrakool, K., & Arjharn, W. (2017). 

Integration of Business Model Canvas (BMC) and 

Quality Function Deployment (QFD) to Design 

Product. Paper presented at the 4th 75 International 

Conference on Industrial Engineering and 

Applications, ICIEA 2017 (pp. 76-80). 

doi:10.1109/IEA.2017.7939182. 

4. Pitayachaval, P., Jittamai, P., & Baothong, T. (2017). A 

Review of Machining Parameters That Effect to Wire 

Electrode Wear. Paper presented at The 4th 

International Conference on Industrial Engineering 

and Applications, ICIEA 2 0 1 7 ( pp. 1-4 ) : Institute 

of Electrical and Electronics Engineers Inc. 

doi:10.1109/IEA.2017.7939167 

4. อ.ดร.นรา สมัตถภาพงศ ์ conferences 

1. Samattapapong, N. (2017). An Efficiency 

Improvement in Warehouse Operation Using 

Simulation Analysis. Paper presented at The 1st 

International Conference on Informatics, Technology 

and Engineering 2017, InCITE 2017 (Art. No 01 2013). 

Doi: 1 0.1088/1757- 899X/245/1/012013. 

2. Sittipong, P., & Samattapapong, N. (2017). An 

Improvement of Service Queue by Using Simulation 

in the Medical Records Department of The Medical 

Center at Suranaree University of Technology. Paper 

presented at International Conference on 

Informatics, Technology and Engineering 2017 (In 

CITE 2017). 24-25 August 2017, Bali, Indonesia. 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุม
ทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
 3. การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2560 (IE 

NETWORK CONFERENCE 2017) และ กระประชุมสามัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 2  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ห้อง Boardroom 1 ช้ัน1 โรงแรมดิเอม็

เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

5. อ.ดร.จงกล ศรีธร อบรม 
1. การอบรม ASEAN Workshop on Photoemission 

Electron Spectroscopy and Microscopy 2017 29 พ.ค. 

2560 ถึง 31 พ.ค. 2560 สถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน 

สถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน 

 

 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 6-1 จ านวนอาจารย์และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 
AUN-QA 6-2 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์เต็มเวลา 
  เทียบเท่า (FTEs) 
AUN-QA 6-3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
AUN-QA 6-4 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
AUN-QA 6-5 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
 

AUN-QA 7 : Support Staff Quality 

ผลการด าเนินงาน 

 AUN-QA 7-1: Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 
service) is carried out to fulfill the needs for education, research and service.  

 มหาวิทยาลัยได้มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย โดยมี
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้น 4 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านห้อง
คอมพิวเตอร์ และด้านการบริการนักศึกษา เช่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา (ตาราง AUN-QA 7-1) ซึ่ง
ให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรต่าง ๆ 
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ตาราง AUN-QA 7-1 : จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 

2. ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

75 60 12 - 147 73 64 13 - 150 23 80 40 3 146 23 106 34 6 169 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 16 19 1 - 36 16 19 1 - 36 10 19 7 - 36 6  20 9 - 35 
4. ศูนย์บริการการศึกษา 4 22 2 - 28 3 22 3 - 28 5 20 5 - 30 5 20 5 - 30 
5. ส่วนกิจการนักศึกษา 7 51 2 - 60 7 50 2 - 59 7 50 2 - 59 - 45 15 - 60 
6. หน่วยงานท่ีเหลือ - 102 9 - 111 - 106 9 - 115 - 106 9 - 115 125 285 40 2 452 

รวม 133 246 29 - 438 130 283 31 - 444 124 283 37 2 446 136 370 69 8 802 

ที่มา : ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา  
   ส่วนกิจการนักศึกษา และส่วนการเจา้หน้าที่   
 

AUN-QA 7-2: Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated 

 หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและคุณสมบัติของฝ่าย
สนับสนุน โดยการประชุมร่วมกัน เพ่ือยื่นความต้องการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปตามล าดับขั้น เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป 

มหาวิทยาลัยมีระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพ่ือการแต่งตั้ง บรรจุ และ
ส่งเสริมพนักงานสายสนับสนุน และได้เผยแพร่ให้เป็นที่ทราบกัน  บุคลากรของสาขาวิชาต้องผ่านการสอบ
ข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายด าเนินการจัดสอบ  โดยมีเกณฑ์ผ่านคือร้อยละ 60  
เมื่อผ่านแล้วจึงจะสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรการ  การสรุปข้อมูล  และการ
จัดท าเอกสารที่ส านักวิชาเป็นผู้จัดสอบ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ล าดับแรกจึงจะเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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AUN-QA 7-3: Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดความเชี่ยวชาญของพนักงานสายสนับสนุนในแต่ละต าแหน่งและมีการประเมิน  
โดยก าหนด Job Description ไว้อย่างชัดเจนและประเมินผลการท างานในหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้   บุคลากรสาย
สนับสนุนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมี 2  คน คือ น.ส. เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่ ท างานในต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสัญญาจ้าง 1 ปีและเริ่มต้นท างานในปีการศึกษา 2557 
และ นางสาวพรรณนิภา ใสใหม่ ท างานในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เป็นลูกจ้างของเทคโนธานี
สัญญาจ้าง 1 ปี และเริ่มท างานในปีการศึกษา 2559 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้วางแผนให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับสายงานของตน เช่น การ
อบรมการใช้ระบบจัดการสารสนเทศ TN-Office 2016 

 

ตาราง AUN-QA 7-3 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 2557    
ชื่อ การเข้าร่วมอบรม วันที่เข้าร่วม สถานที่ 

1. นางสาวเสาวลกัษณ์ ทะยอมใหม ่ การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติ
ส าหรับ 

1-3 เมษายน 2558 
ชาเตอโด เขาใหญโ่ฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 

  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
  สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 7     
  การอบรมรวมเทคนิคการแก้ไขปัญหา 13-17 พฤษภาคม 2558 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 
  งานส านักงานด้วย MS-EXCEL 2013   อาคารเรียนรวม2 มทส. 
  การอบรมหนา้ที่และกฎระเบียบ 4-18 กันยายน 2558 ห้องวิษณุกรรม1 อาคารวิชาการ1 
  ข้อบังคับของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  สุรนาร ี     

ปีการศึกษา 2558       
ชื่อ การเข้าร่วมอบรม วันที่เข้าร่วม สถานที่ 

1. นางสาวเสาวลกัษณ์ ทะยอมใหม ่ การอบรม CUPT QA ระดับส านักวิชา 25 กุมภาพันธ์ 3102 ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร 
  และสถาบัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนา 

13-15 มิถุนายน 2559 
ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร 

  และการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  Outcome-Based     
  การอบรมเชิงปฏิบัติการส านักวิชา  30 มิถุนายน 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 

  
วิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง จัดท า
แบบฟอร์ม   อาคารวิชาการ 1 

  อิเล็กทรอนิกส ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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ปีการศึกษา 2559       
ชื่อ การเข้าร่วมอบรม วันที่เข้าร่วม สถานที่ 

1. นางสาวเสาวลกัษณ์ ทะยอมใหม ่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2 กุมภาพันธ ์2560 ห้องประชุม4 อาคารวิชาการ 1 
  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   อาคารวิชาการ 1 
  ตามแนวทาง Outcome-Based     
  การอบรมเชิงปฏิบัติการส านัก 23 มีนาคม 2560 ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 
  วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง จัดท า   อาคารวิชาการ 1 
  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนกิส ์     

  

การอบรมการใช้ระบบจัดการ
สารสนเทศ TN-Office 2016 

27 มีนาคม 2560 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2อาคาร
เรียนรวม 2 

การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น 13-16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม4 อาคารวิชาการ 1 
 2. นางสาวพรรณนิภา ใสใหม ่
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การอบรมนักส่งเสริมกิจกรรม 18 -19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรม 2 อาคาร สุรเริงไชย 
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
QCC Facilitator     
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2 กุมภาพันธ ์2560 ห้องประชุม4 อาคารวิชาการ 1 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   อาคารวิชาการ 1 
ตามแนวทาง Outcome-Based     
การอบรมเชิงปฏิบัติการส านัก 23 มีนาคม 2560 ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง จัดท า   อาคารวิชาการ 1 
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนกิส ์     
การอบรมการใช้ระบบจัดการ 27 มีนาคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
สารสนเทศ TN-Office 2016    อาคารเรียนรวม 2 
การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น 13-16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม4 อาคารวิชาการ 1 
การอบรมนักส่งเสริมกิจกรรม 18 -19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรม 2 อาคารสุรเริงไชย 
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
QCC Facilitator     

ปีการศึกษา 2560       
ชื่อ การเข้าร่วมอบรม วันที่เข้าร่วม สถานที่ 

1. นางสาวเสาวลกัษณ์ ทะยอมใหม ่
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ 29-30 ต.ค. 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
การประยกุต์ใช้งาน Form Control 
ส าหรับการออบแบบ Dashboard 
Excel 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
การสร้างสรรค์งานส านักงานด้วย MS-
Word 2013  26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย MS ACCESS พื้นฐาน  9 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2. นางสาวพรรณนิภา ใสใหม่  
  
  
  
  
  
  

โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ 29-30 ต.ค. 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
การประยกุต์ใช้งาน Form Control 
ส าหรับการออบแบบ Dashboard 
Excel 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
การสร้างสรรค์งานส านักงานด้วย MS-
Word 2013  26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย MS ACCESS พื้นฐาน  9 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
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AUN-QA 7-4: Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them 

มหาวิทยาลัยและส านักวิชาได้ส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาและจัดการ
ฝึกอบรมให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้  ดังข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนของสาขาวิชา (ตาราง 7.3 และตาราง 7.4)   

ตาราง AUN-QA 7-4 : จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 
จ านวนกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 
2557 3 
2558 3 
2559 5 
2560 4 

 

AUN-QA 7-5: Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินผลปีละ 3 ครั้งทุกภาคการศึกษา 
มีการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท 10,000 บาท ปริญญาเอก 30,000 บาท และสนับสนุนการท าวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการท างานอีกด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการยกย่องให้เกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงาน
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เข้ารับรางวัลในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ า
ทุกปี  

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 7-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
AUN-QA 7-3 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN-QA 7-4 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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AUN-QA 8 : Student Quality and Support 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 8-1: The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 

ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งเรียกว่าส านัก
วิชา จ านวน 7 ส านักวิชา จัดการเรียนการสอนจ านวน 92 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 37 หลักสูตร  
ระดับปริญญาโท 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 27 หลักสูตร โดยมีผลการด าเนินการ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาดังนี ้การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆดังนี้  

 1. ประเภทโควตา ประกอบด้วย โควตาโรงเรียน/จังหวัด โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (โควตานักกีฬา 
ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดีมีคุณธรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 2. ประเภท Admissions กลาง ด าเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 

 3. ประเภทอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การรับนักศึกษาผู้พิการ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต  นักศึกษาทุน 
84 พรรษาฯ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา นักศึกษารับโอนจากสถาบันอ่ืน และ
นักศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาวิชาหนึ่ง นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้  

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติในส่วนที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษารับผิดชอบหลักๆคือ การรับนักศึกษาประเภทโควตา/
จังหวัดมีดังนี ้

1. จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชา จะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาทั้งหมด โดย
ส านักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม จะ
ก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  

3. การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับ
สมัครนักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  น าผลมาท า
การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เช่น 
ผู้สมัครแจ้งว่าเว็บรับสมัครหายาก ฝ่ายรับนักศึกษาจึงได้ด าเนินการประสานขอให้ส่วนประชาสัมพันธ์ท าเมนู
เฉพาะส าหรับการสมัครเข้าศึกษา ไว้ที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยแบบถาวร และให้สามารถมองเห็นได้ง่าย เป็นต้น 

4. ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ด าเนินการภายใต้
การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่าย
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินการ                   
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5. การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะด าเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชาที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชา/ส านักวิชา และความ
พร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

6. หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงานผลจ านวน
นักศึกษาใหม่ที่ได้ของแต่ละสาขาวิชา/ส านักวิชาเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี
การศึกษาต่อไป รวมถึงเพ่ือสาขาวิชา/ส านักวิชา จะได้หาแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป    

ในส่วนของสาขาวิชา ฯ ได้มีการรับนักศึกษาในระบบโควตา ระบบ Admission และระบบอ่ืน ๆ โดยมี
การประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.sut.ac.th ศูนย์บริการการศึกษาและหน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สววศ.) ที่มีการออกไปแนะแนว ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนตามโรงเรียน
มัธยมศึกษาต่าง ๆ ในส่วนของหลักสูตรยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เนื่องจากทางเว็บไซต์ของสาขายังไม่เป็นที่
รู้จักมากนัก  

 

ตาราง AUN-QA 8-1 : การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 

จ านวน 
ผู้สมัคร 

(No.  

Applied) 

จ านวน 
ที่ประกาศ 

รับตามแผน 
(No. Offered) 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษา 
(No. 

Admitted) 

(1) 

นักศึกษาที่ลงทะเบียน 
จ าแนกตามประเภทการรับ รวม 

นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในชั้นปีที่ 2 ***จ าแนก
ตามประเภทการรับ รวม 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** 

จ านวน 
(2) 

ร้อยละ 
(2/5) 
*100 

จ านวน 
(3) 

ร้อยละ 
(3/5) 
*100 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/5) 
*100 

จ านวน 
(5=

2+3+4) 

ร้อยละ 
(5/1) 
*100 

จ านวน 
(6) 

ร้อยละ 
(6/2) 
*100 

จ านวน 
(7) 

ร้อยละ 
(7/3) 
*100 

จ านวน 
(8) 

ร้อยละ 
(8/4) 
*100 

จ านวน 
(9=

6+7+8) 

ร้อยละ 
(9/5) 
*100 

2554 5,360 1,560 1,929 8 100.00   - - 8          
2555 5,576 1,740 2,033 11 47.83   12 52.17 23          
2556 9,002 1,860 2,262 19 86.36   3 13.64 22          
2557 9,002 1,869 2,425 22 70.97   9 29.03 31          
2558 7,490 2,000 2,821 62 95.38   3 4.62 65  6 9.68     6 9.23 

2559 8,860 2,000 2,844 10 76.92   3 23.08 13          
2560 6,992 2,120 2,757                 
 

หมายเหต ุ: 1. * โควตา ได้แก่  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานกักีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  
  โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 
  2. ** การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่  โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
             วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุน 84 พรรษา และทุนศักยบัณฑิต 
 3. *** การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนกัศึกษาทีพ่้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ (ได้แก่ นักศึกษาไม่ช าระ 
เงิน/ ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต)  โดยอิงตามข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 
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AUN-QA 8-2:  The methods and criteria for the selection of student are determined and 
evaluated 

 มหาวิทยาลัยได้มีการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก ระบบโควตา ประกอบด้วย 
โควตาเด็กดีมีคุณธรรม สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ระบบ 
admission และการรับนักศึกษาระบบอ่ืน ๆ ได้แก่ โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุน 84 พรรษา และทุนศักยภาพบัณฑิต 
โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโควตารอบพิเศษ โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
www.sut.ac.th ศูนย์บริการการศึกษาและหน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรของส านักวิศวกรรมศาสตร์ (สววศ.) 
โดยการรับศึกษาในระบบโควตามีการใช้เกณฑ์ GPAX 3.5 ในระดับมัธยมปลาย (ปีการศึกษา 2553-2558) แต่
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คะแนนเปอร์เซนไทล์มากกว่าร้อยละ 60 และการสัมภาษณ์ นักเรียนโดยคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยและการสอบวัดความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ส่วนการรับผ่านระบบ admission ผ่าน สกอ. 
(ตาราง AUN-QA 8-1) นักเรียนที่ผ่านการสอบจะต้องได้เข้ารับการสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ที่เข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วคณาจารย์ไม่มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเนื่องจากใช้วิธีการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ควรมี
การสอบข้อเขียนเพ่ือวัดผลความถนัดของนักศึกษาเพ่ือที่จะให้หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีความสามารถและความ
ถนัดตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการรับนักศึกษาทั้ง 3 ระบบ  

 

ตาราง AUN-QA 8-2 : จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปี
การศึกษา 

นักศึกษา 
รวม 

ปี 1  ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
2554 8 84 53 75 87 307 
2555 23 70 76 49 85  303 
2556 22 87 69 76 41  295 
2557 31 95 85 69 57  337 
2558 65 97 92 84 22  360 
2559 13 120 96 90 15 334 
2560 12 93 132 96 14 347 

ที่มา : ศูนยบ์ริการการศึกษา 

 
AUN- QA 8- 3:  There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload  

 สาขาวิชาได้ติดตามผลความก้าวหน้าด้านการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ และภาระด้านการเรียนของนักศึกษา  
โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ติดตาม นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 1.80 จะต้องมาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าด้านการลงทะเบียน รายวิชาที่จะลงทะเบียน ความหนักของภาระการเรียน   ส่วน
นักศึกษาที่อยู่ในสถานะรอพินิจจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 3 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา เพ่ือ
ติดตามผลการเรียนและคะแนนสอบ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับพิจารณาการรับทุนจากมหาวิทยาลัย 
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ตาราง AUN-QA 8-3 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รุ่นปีการศึกษา โควตา* Admissions อื่น ๆ** รวม 
จ านวน (คน) GPAX เฉลี่ย จ านวน (คน) GPAX เฉลี่ย จ านวน (คน) GPAX เฉลี่ย จ านวน (คน) GPAX เฉลี่ย 

2554 5 2.14 N/A N/A N/A N/A   
2555 60 2.70 23 2.61 1 2.35   

2556 72 2.53 15 2.56 3 2.91   

2557 80 2.51 11 2.46 4 2.84 95 2.59 

2558** 106 2.42 5 2.69 6 2.72 117 2.45 

2559*** 80 2.74 8 2.62 4 3.28 92 2.76 

2560 100 2.39 14 2.23 8 3.05 122 2.41 

 
หมายเหต ุ: 1. * โควตา ได้แก่  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานกักีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  
 โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 
 2. ** การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่ โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
                                                     ทันตแพทยศาสตร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุน 84 พรรษา และทุนศักยบัณฑิต 
 3. รุ่นปีการศึกษา 2554-2558 จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 
                 ** รุ่นปีการศึกษา 2559    จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559 
ที่มา : ศูนยบ์ริการการศึกษา 

 
AUN-QA 8-4: Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support service are available to improve learning and employability 

สาขาวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ เช่น 
จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน  การเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกบังคับและวิชาเลือกเสรี  การเลือกหัวข้อ
โครงงาน และการเลือกสถานประกอบการส าหรับสหกิจศึกษาและการท างาน  

ในส่วนของการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมความพร้อมในการ
ออกสหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการได้เรียนรู้ตนเอง 
จุดอ่อนและจุดแข็ง และวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น 1. กิจกรรมการเรียนรู้ผล
สะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  2. โครงการ Industry-based Career Development 3. กิจกรรม
ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 
2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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AUN-QA 8-5: The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมตามความสนใจ โดยจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพส่วนหนึ่งเพ่ือเตรียมความพร้อมและเอ้ือส าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาผ่านชมรมของ
นักศึกษา มีการจัดห้องชมรมต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่สนใจการท ากิจกรรม การประชุม
ปรึกษาหารือขั้นตอนการท ากิจกรรม และการปฏิบัติงานของสมาชิกในชมรม ตามความเหมาะสม  ซึ่งส่วนใหญ่
ห้องชมรมจะอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา 2 ส่วนชมรมกีฬาทั้งหมดจะอยู่ที่อาคารบริการกีฬา และมีบางชมรมจะ
อยู่ที่หอพักนักศึกษา เช่น ชมรมสมาธิ ชมรมไทย-มุสลิม มทส. และชมรมวิทยุสมัครเล่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 
มีความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้  โดยจัดให้มีหอพัก
นักศึกษาเป็นแบบ Living and Learning Center ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 16 หลัง โดยงานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพัก   ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ก ากับดูแล ในห้องพักนักศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ าตัวนักศึกษา เช่น เตียงนอนพร้อมที่นอน โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมไฟอ่านหนังสือและเก้าอ้ี ชั้นวาง
หนังสือหรือตู้เก็บหนังสือ   ตู้เสื้อผ้า เป็นต้น และมีบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ห้อง
อ่านหนังสือ ห้องประชุม ห้องดูโทรทัศน์ ตู้น้ าดื่มประจ าหอพัก  กล้องวงจรปิดทางเข้า -ออก และภายในหอพัก 
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ ร้านจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภค (มินิมาร์ท) ร้านถ่ายเอกสาร ร้านท ากุญแจ  ร้านอาหาร บริการด้านพาหนะ  บริการด้าน
ไปรษณียภัณฑ์  และศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา นอกจากนั้นในทุกหอพัก มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีที่ปรึกษา
หอพักประจ าหอพักละ 1 คน เพ่ือดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ก ากับดูแล
นักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของหอพัก และปฏิบัติงานเวรตลอด 24 ชั่วโมง 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 8-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
AUN-QA 8-2 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
AUN-QA 8-3 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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AUN-QA 9 : Facilities and Infrastructure 

ผลการด าเนินงาน 

 AUN-QA 9-1:  The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, 
classroom, project rooms, etc. )  are adequate and update to support education and 
research 

มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร ที่ยึดหลักการกระขายอ านาจ ที่มีลักษณะของ
การปกครองตนเอง โดยให้การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น องค์กรบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง ซึ่งหน่วยงานระดับ
สถาบัน/ศูนย์ มีจ านวนทั้งสิ้น 1 สถาบัน 7 ศูนย์ และ 1 หน่วยงานเทียบเท่ากับศูนย์/สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กิจการนานาชาติ เทคโนธานี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และ   
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา 
 ศูนย์บริการศึกษาเป็นหน่วยที่ดูแลอาคารเรียนรวม ได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารเรียนรวมและ
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์โดยประสานกับหน่วยงานที่ดูแล ได้แก่ ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนทุกห้องเรียน มีระบบ wifi บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันภัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ ซึ่งได้รับการดูแลระบบโดย
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยคือส่วนอาคารสถานที่ มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาที่เปิด
ให้บริการทั้งคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพ่ิม ลด
รายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ฯลฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ http://reg.sut.ac.th 
 แต่เนื่องจากในช่วงปีการศึกษา 2554 ถึง 2560 ทางมหาวิทยาลัยมีการขยายจ านวนการรับนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้หลักสูตรต้องเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีผลกระทบในเรื่องของ
ห้องเรียนห้องสอนปฏิบัติการ และเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงบริการด้านอ่ืนๆ ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อ
จ านวนนักศึกษา ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรู้ (www.reg.sut.ac.th) 
ดังนั้นควรมีการขยายห้องเรียน เพ่ิมห้องส าหรับรายวิชาโครงการนักศึกษา และบริการด้านอ่ืนๆให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/
http://www.reg.sut.ac.th/
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ตาราง AUN-QA 9-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท 

 

AUN-QA 9-2: The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ก าหนดแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์และพนักงาน ศูนย์บรรณสารฯได้จัดให้มีบริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ library.sut.ac.th เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆได้ทุก
เวลา ได้จัดหาเครื่องมือช่วยค้น เพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย สะดวกจารการค้นเพียงค าค้นเดียวจาก
จุดเดียวในลักษณะ Single Search เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้ได้รับสารสนเทศจากทรัพยากร
สารสนเทศแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดท าแผนพัฒนาศูนย์
บรรณสารฯ และจัดท าค าของบในหมวดต่างๆเพ่ือใช้ในการด าเนินการ ศูนย์บรรณสารฯได้ใช้จ่ายงบประมาณใน
ส่วนต่างๆเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามแผนฯ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สอดคล้องตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีแบบต่างๆ 
ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ ปลั๊กไฟ เป็นต้น มีการรายงานผลการด าเนินการ การแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส นอกจากนั้น
ห้องสมุดได้ตรวจสอบการให้บริการพ้ืนที่ดังกล่าวจากการสังเกต สัมภาษณ์ และจากการประเมิน พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมากแต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาการจองที่ นั่ง 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ     
     1.1) หนังสือฉบับพิมพ์ (เล่ม) 121,226 123,747 126,564 128,569 
     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (เล่ม) 122,414 122,250 19,204* 19,623 
2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ     
    2.1) วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 202 154 137 153 
    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 263 103 120 66 
    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
(ชื่อเรื่อง) 

4,745 4,952 4,814 4,819 

3.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (รายการ) 4,281 4,428 4,436 4,441 
4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 27 25 23 26 
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การส่งเสียงดัง เป็นต้น ห้องสมุดได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น 

นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารฯ ที่จัดให้
แต่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ อีกทั้งหนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขา
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ยังมีจ านวนน้อย แม้ว่าทางคณาจารย์จะแนะน าหนังสือเพ่ือจัดซื้อในแต่ละ
ปีงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยได้ท าการจัดสรรให้แต่ละหลักสูตร ดังนั้นควรมีการจัดหาหนังสือที่ตรงกับความ
ต้องการจากคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 

 

AUN-QA 9-3:  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(F4,F5,F6,F11) แต่เนื่องด้วยหลักสูตรมีการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผล
กระทบในเรื่องของห้องเรียนสอนปฏิบัติการ และเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงบริการด้านอ่ืนๆไม่เพียงพอและ
ไม่เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผลตามการเรียนรู้
(www.reg.sut.ac.th) ดังนั้นควรมีการขยายห้องเรียน เพ่ิมห้องส าหรับรายวิชาโครงการนักศึกษา และบริการ
ด้านอื่นๆให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าในการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าปี โดยประสานกับทุกส านักวิชาเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ฯ ที่ต้องใช้ในการเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติการ โดยเสนอของบประมาณจากส านักงบประมาณผ่านทางฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างศูนย์เครื่องมือฯ และสาขาวิชาในรูปคณะท างานกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือฯ เพ่ือพิจารณาความส าคัญของเครื่องมือที่ต้องจัดหาส าห รับ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ปัจจุบัน มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มากกว่า 20,000 รายการ  ทั้งเครื่องมือพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงที่มีความทันสมัย ซึ่งสามารถรองรับการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวมถึงงานวิจัยได้อย่างเพียงพอ เช่น Balance, pH meter, 
Oven, Spectrophotometer, CNC, UTM,  Microscopy, Mass Spectroscopy, NMR ,HPLC, X- RAY       
เป็นต้น  
  ศูนย์เครื่องมือฯ มีระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ ทั้งใน ส่วนการซ่อมแซมเชิงป้องกัน (preventive 
maintenance) และการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องช ารุด ซึ่งในการด าเนินงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดให้มีช่างซ่อม
ประจ าอยู่แต่ละฝ่าย นอกเหนือจากงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้การซ่อมแซมเครื่องมือที่
ช ารุดได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัด
งบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการสนับสนุนการเรียนการ

http://www.reg.sut.ac.th/
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สอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยน า
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ขอรับบริการน ามาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 ในส่วนของครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ ในปีการศึกษา 2559 นั้น สาขาวิชาฯได้
จัดท าขอครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเนื่องจากในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติทางด้านระบบอัตโนมัติ ผลของการด าเนินการปี 2559 ท าให้ได้รับระบบหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติไว้ใช้ใน
การเรียนการสอนระดับปี 3 และ  ปี 4 ต่อไป 

ในส่วนของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเรียนการสอน  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ  โดยมีอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการในห้องเรียนครบทุกห้อง  รวมทั้งหมด 942 เครื่อง โดยมีการเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทุก 3 ปี  และได้มาตรฐาน Energy Star 6.0 เพ่ือประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง, ห้องเรียน 93 ห้อง, ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง) 
 2. มีเครื่องพิมพ์งานบริการ จ านวน 2 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 
 3. มีเครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1 (1 เครื่อง) และอาคารเรียนรวม 2  (2 เครื่อง) 
 4. ในส่วนของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางโครงสร้างงานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกอาคาร รวมทั้งติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (SUT-Wifi) ให้มีสัญญาณครอบคลุม
หอพักนักศึกษาทุกหอ สามารถใช้งานด้านการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองนอกเวลาเรียนได้ตลอด 24 
ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารลงทะเบียนการใช้งานได้ที่ http://ccs.sut.ac.th/2012/ ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย (SUT-Wifi) รวมทั้งสิ้น 561 จุด  นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดซื้อ Software ส าหรับการเรียนการสอน ตามความต้องการของสาขาวิชาภายใต้งบประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี 

 

AUN-QA 9-4: The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ใน
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน ในด้านการเรียนการสอน ถือว่าสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 ห้อง ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์จ านวน  2 ห้อง ส าหรับการใช้บริการพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เครื่องสแกนเนอร์ ตลอดจน
การจัดการทางด้านมาตรฐานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยค านึงถึงความเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัย 

ในด้านจ านวนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา ส่งผลให้การ
สอนต้องมรการขยายกลุ่มเรียนมากขึ้น ท าให้ช่วงเวลาเรียนของนักศึกษาดึกเกินไป การใช้บริการคอมพิวเตอร์
ของหลักสูตรนั้นยังไม่ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอนเฉพาะด้าน ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนา
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ศักยภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและก้าว
ทันโลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งจัดสรรห้องปฏิบัตรการให้กับหลักสูตรตามความจ าเป็น 

 

AUN-Qa9-5:  The standards for environment, health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented 

มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การรักษาสุขภาพและ
อนามัยโดยมีโรงพยาบาลให้การรักษาสุขภาพอนามัย และสนามกีฬาทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยอาคารเรียนรวมได้มีการท าทาง
ลาดส าหรับขึ้นลงอาคารเรียนรวมไว้บริการส าหรับผู้พิการ แต่มีเฉพาะชั้น 1 ส่วนชั้น 2 มีลิฟต์ไว้บริการ แต่ไม่เปิด
ใช้งาน เพราะระบบขัดข้อง และยังขาดห้องน้ าผู้ พิการทั้งในอาคารเรียนรวมและอาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรทางมหาวิทยาลัยได้มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการบริการ
ตรวจสุขภาพถ้วนหน้าในการให้บริการตรวจรักษาแก่นักเรียนและผู้ประกันตน มีโรงอาหารส าหรับบริการ มีรถ
กอล์ฟเพ่ือช่วยในการอ านวยความสะดวกเดินทางระหว่างตึกต่าง ๆ ซึ่งในการอ านวยความสะดวกนี้จะมีการ
ประเมินโดนจ าแนกตามงานในบริการที่จัดให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้มีการรับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มข้อร้องเรียน เฟซบุ๊ค อีเมล์ เป็นต้น 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 9-1 http://reg.sut.ac.th 
AUN-QA 9-2 ตาราง AUN-QA9-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท 

http://library.sut.ac.th 
AUN-QA 9-3 http://reg.sut.ac.th 
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AUN-QA 10 : Quality Enhancement 

ผลการด าเนินงาน 

AUN-QA 10-1: Stakeholder’ need and feedback  serve as input to curriculum design and 
development  

ความต้องการและผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
(ตาราง AUN-QA10-1) ซึ่งหลักสูตรได้รับผลสะท้อนกลับจาสถานประกอบการผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และส่วนหนึ่งได้จากมหาวิทยาลัยที่ท าแบบสอบถามผู้ใช้งานบัณฑิต แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้น ามาพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาฯ ควรน าผลประเมินที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพ่ือท าการปรับปรุงหรือ
ออกแบบการเรียนการสอน 

ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2557 สาขาวิชาได้มีการจัดประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาวิชา จากนั้นจึงมีการสอบถามความคิดเห็นของศิษย์
เก่าและผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการด้านทักษะต่างๆที่ใช้ในการท างาน  

นอกจากนี้สาขาวิชาได้รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในช่วงที่คณาจารย์ไปนิเทศงาน  ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จากJob Supervisor ของบริษัท  บางกอกกล้าส 
จ ากัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ทักษะที่นักศึกษาควรเพ่ิม คือความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น มี
ทักษะในการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่จ าเป็นเช่น โปรแกรม  Edraw Mind Map  เพ่ือท า  Mind  Map, โปรแกรม  
Dialux  ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือออกแบบพ้ืนที่ของโรงงาน, โปรแกรม SketchUp ใช้ในการ
วางแผนผังโรงงานได้ รวมทั้งเรื่องความประณีตในการท ารายงานต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีบริษัท แม็กเนคอมพ์ 
พรีซ์ชัน เทคโนโลยี (มหาชน) อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องทักษะที่ควรเพ่ิมคือ การใช้ 
Excel เพ่ือการวางแผนและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม, การใช้เวลาในการท างานโดยไม่ได้แข่งกับตนเอง, 
การใช้ Auto CAD ในการปรับ Layout เป็นต้น จากนั้นคณาจารย์จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ดังเช่น มีการสอนแทรกเก่ียวกับระบบไฟส่องสว่างในรายวิชา Plant Layout และการจัดกิจกรรม
การใช้ Sketch Up ให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 ในภาคการศึกษาท่ี 3/2559 

 

AUN- QA 10- 2:  The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement 

ในปีการศึกษา 2557 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
โดยให้นโยบายให้สาขาวิชาส ารวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร และเชิญผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนอกเหนือไป
จากการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะมีคุณลักษณะและ
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ทักษะตามที่ผู้ใช้งานบัณฑิตต้องการ  ต่อมาในปีการศึกษา  2558  ส านักวิชาได้ให้นโยบายในการเพ่ิมศิษย์เก่า
เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
แรงงาน  นอกจากนี้หัวหน้าสาขาวิชายังได้ติดตามข้อมูลการปรับปรุงรายวิชาที่จ าเป็นต่อการท างานในสมัยใหม่
จากศิษย์เก่าในช่วงวันรับปริญญาและงานคืนสู่เหย้า 

AUN- QA 10- 3:  The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

สาขาวิชาได้ท าการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  โดย
การประเมินผลการเรียนการสอนว่าท าให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในรายวิชาหรือไม่  หากไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  อาจารย์ผู้สอนต้องหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผลลัพธ์
การเรียนรู้  แล้วบันทึกไว้ใน มคอ.5 และน าไปใช้ในการปรับปรุง มคอ. 3 ต่อไป  ผลที่ได้นี้หัวหน้าสาขาวิชาจะ
น าไปใช้ในการท า มคอ. 7 ในปลายปีการศึกษา  

หลักสูตรมีกระบวนการสอบ เช่น สอบกลางภาคและประจ าภาค โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบกลางภาค 
มีอาจารย์ผู้สอนและกรรมการเป็นผู้คุมสอบ มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ขอ ง
ศูนย์บริการการศึกษา (ตารางAUN-QA10-1) และมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในที่ประชุม
สาขาวิชาฯ แต่ยังไม่มีการทวนสอบความรู้นักศึกษา และในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการทบทวนโดยการ
จัดวิพากษ์ข้อสอบระหว่างคณาจารย์ในปีการศึกษา 2559 นี้ 

ตารางAUN-QA10-1: ผลประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตร 

วิศวกรรมอุตสาหการ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3  ค่าเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา 

2557 4.20 4.36 4.29 4.27 

2558 4.27 4.25 4.20 4.24 

2559 4.23 4.36 4.25 4.27 

2560 4.01 4.17 4.30 4.12 

ที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์ 

 

AUN-QA 10-4: Research output is used to enhance teaching and leavning  

สาขาวิชาได้น าผลที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนให้มากขึ้น ดังเช่น ในวิชา 
533367 Advanced Manufacturing Process อาจารย์ผู้สอนได้น าความรู้จากการศึกษาวิจัยเรื่องการเชื่อม
พอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมแก๊ส ซึ่งสามารถใช้ในการเชื่อมซ่อม
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ชิ้นส่วนทางการเกษตร ซึ่งท าได้สะดวกกว่ากรรมวิธีการเชื่อมผิวแข็งแบบอ่ืน ๆ โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ในการท าวิจัย เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะและการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เชื่อมพอกผิวแข็งในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ ได้ผลที่ได้คือ นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 

AUN-QA 10-5:  Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement 

หน่วยงานสนับสนุนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆได้
ประเมินคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยจัดให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ จึงจัดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ จ าแนกตามหน่วยงานภายในที่ให้บริการ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาวางแผน ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประเมินอย่างสม่ าเสมอทุก
ภาคการศึกษา รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องมือฯ จัดขึ้น นอกจากออกแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการแล้ว ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีช่องทางอ่ืนให้กับผู้รับบริการได้เสนอแนะการให้บริการ เช่น 
กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนตามระบบคุณภาพ ISO 17025  Facebook โดยศูนย์
เครื่องมือฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทุกประเภท เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการประเมินบริการห้องสมุดด้านต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารฯ จัด
ให้บริการ โดยมีการประเมินจ าแนกตามบริการที่จัดให้กับผู้ใช้ เช่น บริการยืม-คืน บริการทรัพยากรสารเทศ 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า บริการสื่อโสตทัศน์ และมีการประเมินใน
ภาพรวมทุกบริการของศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผน ปรับปรุงการให้บริการแก่
ผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประเมินเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา และเมื่อศูนย์บรรณสารฯ จัด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ จะมีการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ด้วยทุกครั้ง   
นอกจากนี้มีการรับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์ม
ข้อร้องเรียน เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ห้องสมุด อีเมล์ เป็นต้น  ซึ่งที่ผ่านมาผู้ใช้บริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้เพ่ิม
พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้า  ซึ่งทางศูนย์บรรณสารฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ผู้ใช้บริการและจากแบบประเมิน เช่น เรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับนั่งอ่าน  โดยศูนย์บรรณสารฯ มีการเพ่ิมโต๊ะพับ
ขนาดเล็กส าหรับให้ผู้ใช้บริการน าไปนั่งอ่าน/ค้นคว้าได้ตามมุมต่างๆ ของห้องสมุด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยรอบอาคารให้สามารถเป็นพ้ืนที่นั่งอ่านได้ โดยซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีมาเพ่ิม เป็นต้น และจะมีการแจ้งกลับไปยัง
ผู้ใช้บริการเพ่ือให้ทราบว่าทางศูนย์บรรณสารฯ ได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆ ที่ได้
เคยแจ้งให้ศูนย์บรรณสารฯ ทราบ 
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ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการระบบการ
เรี ยนการสอนผ่ านเครื อข่ าย  SUT e-Learning และระบบวีดิทัศน์การเรี ยนการสอนผ่ านเครื อข่ าย  
SUT e-Classroom จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการให้บริการไปก าหนดแนว
ทางการปรับปรุง ดังนี้ (1) การพัฒนาการให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ได้ด าเนินการปรับเวอร์ชั่น
ของ Moodle จาก 2.7 เป็น 2.9 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบ SUT e-Learning และปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้รองรับ IPV6 ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป 

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยที่ดูแลอาคารเรียนรวม ศูนย์ได้น าผลการประเมินคุณภาพของห้องเรียน
มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน  เช่น การจัดหาเก้าอ้ีเล็คเชอร์ใหม่ทดแทนขนาดเดิม ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
จัดซื้อใหม่และส่งของล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีการเปลี่ยนหลอดเครื่องฉาย  projector ในห้อง 
B5101 เดิมภาพฉายขึ้นจอไม่ชัดค่อนข้างมืด ซึ่งมีการแก้ไขเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้น 

 ส่วนกิจการนักศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนกิจการนักศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ให้บริการต่างๆดังกล่าว จากนั้นได้น าผลการประเมินคุณภาพของการใช้บริการหอพัก  งานทุนการศึกษา มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป   
 

AUN-QA 10-6:  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 

สาขาวิชาได้มีกลไกในการรับฟังข้อมูลป้อนกลับจ าแนกตามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. การรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ท าได้จากการสอบถามนักศึกษาได้โดยตรงหลังจากจบชั่วโมง
สอนสอน หรือในชั่วโมง Office Hour หรือในขณะให้ค าปรึกษา รวมทั้งการสอบถามนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 

 2. การรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากคณาจารย์ ท าได้จากการสอบถามในระหว่างการประชุมอาจารย์ใน
สาขาวิชา 

 3. การรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า ท าได้จากการสอบถามใน Social Network หรือ ทาง
โทรศัพท์ และในช่วงงานรับปริญญา 

 4. การรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ท าได้จากการสอบถามจากการที่คณาจารย์ไปนิเทศงาน 

หัวหน้าสาขาวิชาได้ประชุมกับคณาจารย์ในเรื่องการรับฟังข้อมูลจากช่องทางดังกล่าวและทบทวนกลไก
ในการรับฟังข้อมูลป้อนกลับแล้วพบว่าในขณะนี้วิธีการดังกล่าวยังมีประสิทธิผลดีอยู่ 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 10-1 ภาคผนวก 3 รายงานผลการประเมินสหกิจศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
AUN-QA 10-2 มคอ. 2 เล่มหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ปรับปรุง 2557 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2560 

 

Z:\ประกันคุณภาพ\งานส่วนส่งเสริมวิชาการ\A62-1 อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ AUN QA-อ.กัญญดา 18-19 ก.ค. 62\4.เอกสารประกอบการอบรม\เอกสารหมายเลข 1-SARป.ตรี วศ.อุตสาหการ.docx 80 

AUN-QA 11 : Output 

ผลการด าเนินงาน 

AUN- QA 11- 1:  The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement 

สาขาวิชาได้รวบรวมข้อมูลและติดตามอัตราการคงอยู่และการตกออก  รวมทั้งการเทียบเคียงเพ่ือการ
ปรับปรุง  ดังแสดงในตาราง AUN-QA 11-1 จ านวนนักศึกษาที่พันสภาพในรุ่นปีการศึกษา 2554 และ 2555 มี
จ านวนลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2553 และจ านวนนักศึกษารุ่นปี 2556 ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากรุ่น
ปี 2553 2554 และ 2555 ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง AUN-QA 11-1 : การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมายเหตุ :  1. *  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแยกตามชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เนื่องจากการรับนักศึกษาของ มทส. บางหลักสูตรรับรวม ยังไม่ได้สังกัด 
  หลักสูตรตั้งแต่แรกเข้า ได้แก่ หลักสูตร honor program ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
  ดังนั้น หากหลักสูตรใดสังกัดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกใช้ข้อมูลร้อยละใน Column A และ C ส่วนหลักสูตรใดสังกัดหลักสูตร  
  ชั้นปีที่ 2 ให้ใช้ร้อยละใน Column  B และ D 

2. ** การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ  
  (ได้แก่ นักศึกษาไม่ช าระเงิน/ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต) โดยอิงตามข้อบังคบั มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

               3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดูที่รุ่นปีการศึกษาย้อนหลังไปตามระยะเวลาของหลักสูตร ป. ตรี ภายในก าหนดเวลา (4 ปี)  
  เช่น QA ปีการศึกษา 2559 จะดูที่รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2556 และ  
        QA ปีการศึกษา 2558 จะดูที่รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2555 เป็นต้น  

- รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2553 จะเก็บข้อมูล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 (มีข้อมูล 6 ปี 2 เทอม) 
  - รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2554 จะเก็บข้อมูล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 (มีข้อมูล 5 ปี 2 เทอม) 

  - รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2555 จะเก็บข้อมูล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 (มีข้อมูล 4 ปี 2 เทอม) 
  - รุ่นปีการศึกษาที่รับเข้า 2556 จะเก็บข้อมูล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559 (มีข้อมูล 4 ปี) 
 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รุ่นปี
การศึกษา 

(รหัส
รับเข้า) 

จ านวนนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียน* 

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 

ร้อยละของนักศึกษา 
ท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภายในระยะเวลา  

(ภายใน 4 ปี) 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีพ้นสถานภาพ** ในชัน้ปีท่ี ร้อยละของนักศึกษา 

ที่พ้นสถานภาพ 

ปี 1 
(1) 

ปี 2 
(2) 

< 4 ปี 
(3) 

4 ป ี
(4) 

> 4 ป ี 1 2 3  4 
รวม 
(5) 

(A) 
เทียบกับ นศ. 

ปี 1 
(3+4)/(1) 

(B) 
เทียบกับ 
นศ. ปี 2 

(3+4)/(2) 

(C)  
เทียบกับ  
นศ. ปี 1 
(5)/(1) 

(D) 
เทียบกับ  
นศ. ปี 2 
(5)/(2) 

2554 8 70 - 56 7 - 80.00 - 1 - 1 2 - 2.86 
2555 23 87 - 64 - 278.26 73.56 - 3 3 1 7 30.43 8.05 
2556 22 93 - 77 - - 82.80 - 2 2 2 6 - 6.45 
2557* 32 97 - 86 - 2.69 0.89 - 5 1 - 6 0.19 0.06 
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AUN-QA 11-2: The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement 

สาขาวิชาได้รวบรวมข้อมูลและติดตามระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา  รวมทั้งการเทียบเคียงเพ่ือการ
ปรับปรุง จากตาราง AUN-QA 11-1 จะเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษา 2555-2557  ในปีการศึกษา 2555-2556 มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพียง   
ร้อยละ 35 สาขาวิชาจึงได้วางแผนปรับการจัดการเรียนการสอนใหม่ เช่น การเปิดจ านวนกลุ่มเรียนเพ่ิมในแต่ละ
วิชา การเปิดรายวิชาตามในภาคการศึกษาถัดไปเมื่อมีนักศึกษาสอบตก การปรับวิธีการสอน จึงท าให้ จ านวน
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้สาขาวิชาได้ท าการปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

ตาราง AUN-QA 11-2 : จ านวนร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาสุทธิของ

สาขาวิชา(คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 
2555 79 27 34.18 
2556 90 32 35.56 
2557 70 56 80 
2558 90 75* 83.33* 
2559 90 80 88.88 
2560 128 85 66.41 
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AUN-QA 11-3: Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
for improvement 
 สาขาวชิาฯได้รวบรวมข้อมูลและติดตามภาวการณ์ไดง้านท าดังแสดงในตาราง AUN-QA 11-3 พบว่า 
บัณฑิตได้งานท าจ านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.61 และมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 19,389.78 บาท  
ตาราง AUN-QA 11-3 : ข้อมูลและติดตามภาวะการได้งานท าของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

สาขาวชิา/ 
หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวน 
บัณฑิต 

ปีการศึกษา 
2558 
(N) 

บัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2558 บัณฑิตที่ได้งานท า
ทั้งหมด (ตามสูตร
การค านวณของ 

สกอ.) 
E=A+B 

เงินเดือน 
เฉลี่ย 

ที่ได้งานท า 
(A) 

ที่ได้งานท าและ 
ศึกษาต่อ 

(B) 

ศึกษาต่อ 
( C ) 

ยังไม่ได้ท างาน / 
อยู่ระหว่างรองาน 

(D) 

จ านวน 
(A) 

ร้อยละ 
(A/M*
100) 

จ านวน 
(B) 

ร้อยละ 
(B/M*
100) 

จ านวน 
( C ) 

ร้อยละ 
(C/M*
100) 

จ านวน 
(D) 

ร้อยละ 
(D/M*
100) 

จ านวน 
E=A+B 

ร้อยละ 
(E/L*
100) 

14. วิศวกรรมอุตสาหการ 89 49 70.00 2 2.86 9 12.86 10 14.29 51 83.61 19,389.78  

ที่มา : ส านักวิชา/สาขาวชิา 

 
AUN-QA 11-4: The types and quantity of research activities by student are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

สาขาวิชาได้รวบรวมชนิดและปริมาณกิจกรรมการวิจัยของนักศึกษาดังแสดงในตาราง 11.4  พบว่า
จ านวนนักศึกษาท่ีท าโครงงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 และ 2559  

AUN-QA 11-4 : จ านวนผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษา/ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
- นักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษา 64 73 80 85 

รวม 64 73 80 85 
ที่มา : ศูนยบ์ริการการศึกษา 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2560 

 

Z:\ประกันคุณภาพ\งานส่วนส่งเสริมวิชาการ\A62-1 อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ AUN QA-อ.กัญญดา 18-19 ก.ค. 62\4.เอกสารประกอบการอบรม\เอกสารหมายเลข 1-SARป.ตรี วศ.อุตสาหการ.docx 83 

AUN-QA 11-5: The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement 

 มีการรวบรวมผลการประเมินและส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ข้อมูลผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 ดังแสดงใน ตารางAUN-QA11-5 ข้อมูลของ
ผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการของสหกิจศึกษา เป็นต้น 
แม้ว่าจะมีการประเมินทุกปีแต่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการปรับปรุงอย่างแท้จริง ในปีการศึกษา 2558 ยังขาดผลการ
ประเมินจากผู้ปครอง แต่ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ถึงแม้ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จะเห็นว่าเมื่อบุตรหลานเรียนจบหลักสูตรไปก็จะได้งานท าแน่นอน แต่ก็ยังมีความเห็นส่วนน้อยในด้านค่าเล่า
เรียนที่แพง 

 ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้
ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ จากการด าเนินการดังกล่าวศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ได้ประเมินคุณภาพผู้ที่เกี่ยวข้องประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ เมื่อศึกษาความพึงพอใจตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการพบว่า            
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เท่ากับ 4.36 2. ด้านความรู้ เท่ากับ 4.39 3. ด้านทักษะทางปัญญา เท่ากับ 4.51    
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เท่ากับ  4.51 และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เท่ากับ 4.56 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47   

 
ตารางAUN-QA11-5: ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผูส้ าเร็จการศึกษา จ าแนกตามหลักสตูรและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 
1. ด้าน

คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวม 

25 วิศวกรรมอุตสาหการ 4.55 4.21 4.13 4.08 4.06 4.21 
ที่มา :ส่วนแผนงาน 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA 11-1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  
AUN-QA 11-2 จ านวนร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

AUN-QA 11-3 ข้อมูลและติดตามภาวการณ์ได้งานท าของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

AUN-QA 11-4  จ านวนผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
AUN-QA11-5   ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามหลักสูตรและคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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บทที่ 4 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA  
 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 
the university [1,2] 

  √     

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

   √    

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

   √    

 Overall opinion   4     

2 Programme Specification        
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
  √     

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

  √     

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

  √     

 Overall opinion   3     
3 Programme Structure and Content        

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes [1] 

  √     

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

  √     

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  √     

 Overall opinion   3     
4 Teaching and Learning Approach        

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

  √     

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

  √     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]   √     
 Overall opinion   3     

5 Student Assessment        
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
   √    

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students [4,5] 

   √    

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

   √    

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

  √     

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]   √     
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 Overall opinion   4     
6 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) 
is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

  √     

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

  √     

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

  √     

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

  √     

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

  √     

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

  √     

6.7 The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

  √     

 Overall opinion   3     
7 Support Staff Quality        

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT 
facility and student services)  is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service [1] 

  √     

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

  √     

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3]   √     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4]   √     

7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

  √     

 Overall opinion   3     
8 Student Quality and Support        

8.1 The student intake policy and admission criteria are 
defined, communicated, published, and up-to-date [1]   √     

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2]   √     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3]   √     

8.4 Academic advice, co- curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employ- ability [4] 

  √     

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as 
personal well-being [5] 

  √     
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 Overall opinion   3     
9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture 
halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research [1] 

  √     

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research [3,4] 

  √     

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1,2] 

  √     

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and 
research [1,5,6] 

  √     

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

  √     

 Overall opinion   3     
10 Quality Enhancement        

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

   √    

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

   √    

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment [3] 

   √    

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

  √     

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 
laboratory, IT facility and student services)  is subjected 
to evaluation and enhancement [5] 

  √     

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

   √    

 Overall opinion    4    
11 Output        

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

   √    

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

   √    

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

  √     

11.4 The types and quantity of research activities by students 
are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

  √     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

  √     

 Overall opinion   3     
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 

 

จุดเด่น 
1. คณาจารย์มีการอบรมและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 
2. พนักงานสายสนับสนุนได้รับการดูแลและสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. จ านวนช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการและศิษย์เก่า 
2. ความเพียงพอของพ้ืนที่การเรียนรู้ของนักศึกษาในบริเวณของสาขาวิชา 
3. ควรการจัดเก็บข้อมูล รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพในแต่ละปีการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 

- องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

(ให้เลือกใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเกี่ยวข้อง) 
 1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
- องค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ระดับหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี 
1. จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
- กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน      

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
 

●  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
●  อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ปี ประกาศ ใช้
ในปีท่ี 8) 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
  อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรที่ เป็นหลักสู ตรพหุ วิ ทยาการ  
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

  บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 ก าหนดว่า 
  กรณีหลักสูตร ป.ตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 

ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ. ในสาขา 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพื่อให้
หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร  
5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศ ใช้ในปีท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ  

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไ่ด้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสตูร 
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เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that 
it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 
improvement trends. 
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ภาคผนวก 2 

การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา วศิวกรรมอุตสาหการ 
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การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
ส าหรับตัวบ่งช้ี C.1-C.6 และตัวบ่งช้ี C.10-C.11 

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.1  : การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) 
 (AUN QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

       

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

       

Overall opinion        
 
ตัวบ่งชี้ที่ C.2  : การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (AUN QA 11.3)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

       

 

ตัวบ่งชี้ที่ C.3  : คุณภาพของบัณฑิต  (AUN QA 10.6, 11.5)    
AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion        
 

ตัวบ่งชี้ที่ C.4  : ผลงานของผู้เรียน  (AUN QA 11.4)   
AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.5  : คณุสมบติัของอาจารย ์ (AUN QA 6.2, 6.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored 
to improve the quality of education, research and service [2] 

       

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

       

Overall opinion        
 
ตัวบ่งชี้ที่ C.6  : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั  (AUN QA 6.7, 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

       

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

       

Overall opinion        
 
ตัวบ่งชี้ที่ C.10  : บุคลากรได้รับการพัฒนา (AUN QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

       

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

       

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility 
and student services)  is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

       

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

       

Overall opinion        
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11  : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (AUN QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 
and other student support services are available to improve 
learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

       

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

       

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 
are continuously reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

       

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]        
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 

laboratory, IT facility and student services)  is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

       

Overall opinion        
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ภาคผนวก 3 

เอกสารแนบ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล 

 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  
  

1. Arpawasinsuk,N.,Khumsri,K.,khamwut,K.,Putomnak,W.,and Jongkol,P, The 

Improvement Brick Manufacturing Operations,The 11th SEATUC Symposium.(2016). 

2. Polpattapee, R.,Kurnia,R. and Jongkol,P..Redesign of Workstation Layout of A T-Shirt 

Screen Printing Process,The 11th SEATUC Symposium.2017. 

3. Tasoongnern,C.,Jongkol,P.Reduction of Transportation Loss in An Organic Fertilizer 

Production,The 11th SEATUC Symposium.2017. 

4. Kangsantia,S.,Arjharn,W., and Jongkol,P.Productivity Improvement of Packing Process 

In A Thai Rolled Wafer Factory Using Ecrs Principle, The 11th SEATUC Symposium.2017. 

5. Jongtanarat,W.,Kaewwiset,P., and Jongkol,P.Improvement of Packing Process of Plastic 

Household Process,The 11th SEATUC Symposium.2017. 

6. Jukasem,V.,Arjharn,W., and Jongkol,P.Improvement of Dried Noodle Packing 

Operation,The 11th SEATUC Symposium.2017. 
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รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ข าพิศ 

 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  
1. Thanawat Pongamg, Vorapot Khomphis and Jiraphon Srisertpol (2014) “System Modeling 

and Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth Type in Setting Up 
Process”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.28(8), pp.3377-3385.  

2. Narong Srikaew, Vorapot Khomphis and Jiraphon Srisertpol (2014)  “PI Control system 
Design in Melamine Container Production Process”  in Proceedings of the 28th National 
Mechanical Engineering Conference, Khon Kaen, Thailand ,15-17 October 2014. 

3. Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2013)  “PI Controller 
Design for Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth Type in Setting Up 
Process”, Advanced Materials Research, Vol.780, pp.801-806. 

4. Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis ( 2013)  “  PI Controller 
Design for Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth Type in Setting Up 
Process” , The 4th International Conference on Material and Manufacturing Technology, 
Seoul, South Korea, May 11-12, 2013. 

5. Thanawat Pongam, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2012)  “Manufacturing 
Process Identification for the Reheating Furnace Walking Hearth Type using Genetic 
Algorithm” International Journal Modeling and Optimization, Vol.2(2), pp.114-116. 

6. Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis ( 2012)  “ Open- loop 
Identification of the Mathematical Model of the Reheating Furnace Walking Hearth Type 
in Manufacturing Process” , 2012 International Conference on System Modeling and 
Optimization, Hong Kong, China, February 17-18, 2012, pp.24-30. 

7. Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khamphis (2012)  “Mathematical 
Model between Fuel Flow rate and Temperature Zones of Reheating Furnace Walking 
Hearth Type in Manufacturing” in Proceedings of the 26th National Mechanical Engineering 
Conference, 24-27 October 2012, Chiang Rai, Thailand. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตก าธร 

 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  

1. U. Kitkamthorn, L. C. Zhang, and M. Aindow.  “The Structure of Ribbon Borides 
in a Ti-44Al-4Nb-4Zr-1B Alloy”, Intermetallics, Vol. 14 No. 7, 2006, pp. 759-769  

2. Ayse Bayrakceken, Usanee Kitkamthorn, Mark Aindow, and Can Erkey. 
“Decoration of Multi-Wall Carbon Nanotubes with Platinum Nanoparticles using 
Supercritical Deposition with Thermodynamic Control of Metal Loading”  
Scripta Materialia, Vol.56 No.2  2007, pp. 101-103 

3. Ayşe Bayrakçeken, Alevtina Smirnova, Usanee Kitkamthorn, Mark Aindow, Lemi 
Türker, İnci Eroğlu and Can Erkey.  “Pt-based electrocatalysts for polymer 
electrolyte membrane fuel cells prepared by supercritical deposition 
technique” Journal of Power Sources, Vol. 179, No. 2,  May 2008, pp. 532-540  

4. Bayrakceken A, Smirnova A, Kitkamthorn U, Aindow M,  Turker L, Eroğlu I, Erkey 
C, “Vulcan-Supported Pt Electrocatalysis for PEMFCs Prepared Using 
Supercritical Carbon dioxide Deposition” Chemical Engineering 
Communications, Volume 196, Numbers 1-2, January 2009 , pp. 194-203  

5. Usanee Kitkamthorn, and Ittipon Diewwanit.  “Microstructure and Mechanical 
Properties of Copper Alloyed Austempered Ductile Iron” TMS Annual Meeting,  
San Francisco, USA 2009 

6. Usanee Kitkamthorn. “Microstructures of Cu-alloyed ductile cast iron treated 
by two-step austempering”  Solid State Phenomena, Vol. 172-174 Part I, 2011, 
pp. 573-578  
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย 

 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  

1. Banthao, J. and Jittamai, P. (2017), “Hybrid Genetic Algorithm for the Location-Routing 
Problem with Emergency Referral”, RMUTI Journal, Vol 11, No. 1 (In Press). 

2. นัทธ์ดนัย จันลาวงศ์ และ พงษ์ชัย จิตตะมัย, การประเมินความครบพร้อมของต าแหน่งสถานี

การแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ (Assessment of the Service Availability 

of EMS Locations to Enhance Service Efficiency), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต

สาหการ (IE Network) ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ.เชียงใหม่, วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560}  หน้า 1155 

– 1156. 

3. Natdanai Chanlawong and Phongchai Jittamai, “EMS Location Analysis to Minimize 

Service Risk”, Proceedings of the 10th Southeast Asian Technical University 

Consortium Symposium (SEATUC 2016), Tokyo, Japan, February 22-24, 2016. 

4. Jittamai, P. and Kangwansura, T. (2016), “A Hospital Admission Planning Model for 
Operating Room Allocation under Uncertain Demand Requirements”, International 
Journal of Services and Operations Management (IJSOM), Vol 23, No. 2, pp. 235-256.   

5. Wibisono, E. and Jittamai, P. (2015), “Collaborative Capacity Sharing in Liner Shipping 
Operations”, International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM), Vol. 
22, No. 4, pp. 520-539. 

6. สุขสันต์ หอพิบูลสุข, อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์, ปรียาพร โกษา, วชรภูมิ เบญจโอฬาร, พงษ์ชัย จิตตะ
มัย, ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ, ณภัทร น้อยน้ าใส และ หนึ่ง เตียอ ารุง, การศึกษา
ความเป็นไปได้ของการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน  าที่ต าบลวังหมี อ าเภอวังน  าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา, วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555, หน้าที่ 51-59. 

7. Nuanpan Buransri and Phongchai Jittamai, “Using Markov Modeling for Population 

Forecasting to Assess Inpatient Demand”, Proceedings of The 20th Asia Pacific 

Decision Sciences Institute Conference (APDSI 2015), Hong Kong, July 19-24, 2015. 
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8. นัทธ์ดนัย จันลาวงศ์, พงษ์ชัย จิตตะมัย และ จารุพงษ์ บรรเทา, การก าหนดกลยุทธ์จุดบริการแพทย์
ฉุกเฉิน: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 (VCML 2014) กรุงเทพฯ, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หน้า 808 – 
823 

9. วโรรส อินทรศิริพงษ์ และ พงษ์ชัย จิตตะมัย, ตัวแบบการก าหนดจุดจอดรถบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินโดยใช้ระบบการส่งต่อ (Emergency Medical Service Location Problem with 
Subsequent Submission), การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 (VCML 2014) กรุงเทพฯ, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หน้า 824 – 835 [Best 
Paper Award] 

10. Phongchai Jittamai and Wijai Boonyanusith, “Risk Assessment in Managing the Blood 
Supply Chain” Proceedings of the 9th Hamburg International Conference of Logistics 
(HICL 2014), Hamburg, Germany, September 2014, pp. 18-19. 

11. Eric Wibisono and Phongchai Jittamai, “Slot-Exchange Collaboration with Multiple 
Objectives in Maritime Logistics”, Proceedings of the 2013 International Conference 
on Logistics and Maritime Systems, Singapore, September 12-14, 2013. 

12. Naphatthamon Phuwasitbenchapha and Phongchai Jittamai, "Multi-Flow Hierarchical 
Referral System for locating Tertiary Hospitals", Proceedings of the International 
Symposium on Value Chain Management & Logistics 2012 and The 12th Thai VCML 
Conference, Chiangmai, Thailand, November 22-23, 2012. [Best Paper Award] 

13. Jarupong Banthao and Phongchai Jittamai, "An Analysis of Alternative Blood Bank 
Locations with Emergency Referral", Proceedings of the World Congress on 
Engineering and Computer Science 2012 Vol II (WCECS 2012), San Francisco, USA, 
October 24-26, 2012, pp.1304-1308. ISSN: 2078-0958. [Certificate of Merit for 
International Conference on Systems Engineering and Engineering Management 2012] 

14. Wijai Boonyanusith and Phongchai Jittamai, "Blood Donor Classification Using Neural 
Network and Decision Tree Techniques", Proceedings of the World Congress on 
Engineering and Computer Science 2012 Vol I (WCECS 2012), San Francisco, USA, 
October 24-26, 2012, pp. 499-503. ISSN: 2078-0958. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ 
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Thailand, The 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications 
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23, 2017, Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan. 

3. Siriruk Pavee and Yuttakarn Tangmo, Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem 
for Retail Construction Material Stores, The 4th International Conference on Industrial 
Engineering and Applications (ICIEA), April 21-23, 2017, Nagoya Institute of Technology, 
Nagoya, Japan. 

4. Unchalee Sanrattana, Patcharee Chanpeng , Pavee Siriruk , Sirinun Surapitoon Pung, 
Current State, Vocational Needs of Disabilities and Case study of Persons with Autism, 
Journal Of Ratchasuda College, Research and Development of Persons With 
Disabilities, Vol.12, 2016. 

5. Salintip Pumpeam and Pavee Siriruk, Price Strategy Study of Two Cassava Processing 
Manufacturers, The 10th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC), 
Febuary 22-24, 2016, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan. 

6. Siriruk Pavee and Salintip Pumpeam, Price Competition of Two Cassava Processing 
Manufacturers, The world Congress on Engineering and Computer Science, October 
22 – October 24, 2014, San Francisco, USA. 

7. Siriruk Pavee, Fan Day Queueing Systems, The world Congress on Engineering and 
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world Congress on Engineering and Computer Science, October 24 – October 26, 
2012, San Francisco, USA. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
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Effects in Fused Deposition Modeling Nozzle Wear,” the 4th International Conference 
on Industrial Engineering and Applications, 4th ICIEA, April 21 –  23, Nagoya, Japan, 
2017. 
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Parameters that Effect to Wire Electrode Wear,” the 4th International Conference on 
Industrial Engineering and Applications, 4th ICIEA, April 21 – 23, Nagoya, Japan, 2017. 

3. Paphakorn Pitayachaval, Weerachai Arjharn and Kittichai Chittrakool, “New Product 
Design using Business Model Canvas (BMC) and Quality Function Deployment (QFD),” 
the 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 4th ICIEA, 
April 21 – 23, Nagoya, Japan, 2017. 

4. Paphakorn Pitayachaval, Paramate Horkaew and Niramol Chaphol, “ Generate an 
Adaptive De- cubing Automatic Processing for Laminated Object Manufacturing 
(LOM),” the 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 
4th ICIEA, April 21 – 23, Nagoya, Japan, 2017. 

5. Paphakorn Pitayachaval and Kriengsak Masnok, “ Effects of Composite Material 
Filaments on Fused Deposition Modeling Nozzle,”  11th South East Asean Technical 
University Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 13 –  14, Ho Chi Minh, 
Vietnam, 2017. 

6. Paphakorn Pitayachaval, Muhammatsoifu Sato and Niramol Chaphol, “Simplify GO-
NO Gage for Quality Inspection in PE Bottle Production,”  11th South East Asean 
Technical University Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 13 –  14, Ho Chi 
Minh, Vietnam, 2017. 

7. Paphakorn Pitayachaval, Weerachai Arjharn and Kittichai Chittrakool, “ Voices of 
Customer Identification by Combining a Business Model Canvas (BMC)  and Quality 
Function Deployment (QFD),” 11th South East Asean Technical University Consortium 
Symposium, 11th SEATUCS, March 13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

8. Paphakorn Pitayachaval and Thanakharn Baothtong, “ Implementation of Project 
Management on a Business Plan Improvement,”  11th South East Asean Technical 
University Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 13 –  14, Ho Chi Minh, 
Vietnam, 2017. 
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9. Paphakorn Pitayachaval, Paramate Horkaew, Niramol Chaphol (2016)  “An Adaptive 

De-Cubing Processing for Laminated Object Manufacturing (LOM)  Based on Contour 
Proportion in Each Square Cube” , The 10th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL 
UNIVERSITY CONSORTIUM ( SEATUC)  SYMPOSIUM, 22- 24 February 2016, Shibura 
Institute of Technology, Japan. 

10. Paphakorn Pitayachaval, Kongkiat Phimchat, Narongsak Thammachot ( 2016)  “ A 
Surface Effect of Ceramic Cutting Using Abrasive Waterjet” , The 10th SOUTH EAST 
ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM (SEATUC)  SYMPOSIUM, 22-24 February 
2016, Shibura Institute of Technology, Japan. 

11. Paphakorn Pitayachaval, Apichet Koncam (2016)  “A Part Orientation Analysis Based 
on Support Structure” , The 10th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY 
CONSORTIUM ( SEATUC)  SYMPOSIUM, 22- 24 February 2016, Shibura Institute of 
Technology, Japan. 

12. Paphakorn Pitayachaval, Thanakharn Baothtong and Niramol Chaphol (2015) “A TOOL 
PATH PLANNING FOR 2D CONTOUR CUTTING IN RAPID PROTOTYPING TECHNOLOGY”, 
The 41st Congress on Science and Technology of Thailand, November 6 –  8, 
2015, Suranaree University of Technology, Nakhonratchasima, Thailand. 

13. Nattawat Pinrath, Weerachai Arjharn, Paphakorn Pitayachaval and Pongsak 
Dulyapraphan, “Effect of Parameter in High Pressure Die Casting on Surface Quality, 
The 9th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM 
(SEATUC) SYMPOSIUM, 27-30 July 2015, Suranaree University of Technology, Thailand.  

14. Paphakorn Pitayachaval, Payungsak Junyusen and Aphichet Konkham ( 2 0 15 ) , “A 
STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PART ORIENTATION AND DIRECTION OF RAPID 
PROTOTYPE CONSTRUCTION” , The 9th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY 
CONSORTIUM ( SEATUC)  SYMPOSIUM, 27- 30 July 2015, Suranaree University of 
Technology, Thailand. 

15. ปภากร พิทยชวาล และอภิเชษฐ์ ก้อนค า (2557) “การศึกษาทิศทางการจัดวางวัตถุในการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบรวดเร็ว” ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5  ประจ าปี 2557 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.อีสาน วันที่ 11-12 กันยายน 2557  

16. ปภากร พิทยชวาล และ วิวัฒน์ ยิ่งสุทธิพันธุ์ (2557) การวิเคราะห์ค่าตัวแปรที่ผลต่อค่าความผันแปร
ของความต้านทานในกระบวนการขัดหัวอ่านฮาร์ดดิสท์ไดรท์, วารสารวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
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17. ปภากร พิทยาชวาล และ ธนาคาร เบ้าทอง. (2556). การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ
ในเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วจากความสัมพันธ์ของเส้นโครงร่าง. วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 
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(2012)  " A Comparison of Cover Coat Methods for Electronic Flexible Printed Circuit 
(E-FPC) Based on Peeling Strength, Advanced Materials Research, Vol.  421, pp.  489-
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19. Pakamard Sommote and Paphakorn Pitayachaval (2014)  “Process Improvement of 

Hard Disk Drive Performance Testing Based on Classification Code” The International 
Conference on Intelligent System, Data Mining and Information Technology 
(ICIDIT’2014), April 21-22, 2014, Bangkok, Thailand  

20. ปภากร พิทยชวาล และ โกเมน คชศิลา (2556) “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวนกลับมาใช้ของ
แผ่นวงจรอิเล็กทรกนิกส์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ (IE Network 2013), ชลบุรี, 16-18 ตุลาคม 2556. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ 

 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  
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by Using Simulation in the Medical Records Department of the Medical Center at 
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Chaing Mai, Thailand 

2. Ploypailin Phumkhokrak, Nara Samattapapong (2017) “The Application of Simulation 
for Production Planning and Improvement Case Study : Food Production of Cooked 
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12-15, 2017. Chaing Mai, Thailand 

6. Nara Samattapapong, The Solving Traffic Congestion By Simulation Of Urban Traffic 
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“A New Forecasting Method for Hard Disk Drive Manufacturing Throughput with a 
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Hybrid Neural Network Model”, 16th International Conference on Mechatronics 
Technology, October 16-19, 2012. Tianjin China 

 

 

รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2012-2017) 
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เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ด้วยกระบวนการเชื่อมทิก (GTAW) และกระบวนการเชื่อมแก๊ส (OAW) , การ
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3. จงกล ศรีธร และ นิรุตน์ นาคสุข, การศึกษาการเชื่อมพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยระบบเชื่อม
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fiber and diode laser welds in stainless steel and Ti6Al4V, 8th International Conference 

on Photonic Technologies LANE, 2014 

5. Voiseya,K.T.,  Folkesb, J. , Srithorn, J. and  Hughesd,D.J., Neutron strain scanning of 

fiber and diode laser welds in stainless steel and Ti6Al4V,Physics Procedia , 2014 
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