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คาํนาํ 

 รา ยงา นก า รประเมินต นเอ งขอ งภ าค วิชา วิศว ก รรมอุ ต สา หกา ร  ค ณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2554 ในส่วนงานการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรีจัดทําตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจําปีพ.ศ. 2554-2555 

เพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ซ่ึงได้กําหนดให้มีการจัดทํารายงานประจําปี

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งทําให้เห็นโอกาสพัฒนาซ่ึงนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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โครงร่างองคก์ร 
 

ลกัษณะองคก์ร 

    

   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็น 1 ใน 9 หลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํของประเทศไทยดา้นการเรียนการสอน

และการวจิยัท่ีสมบูรณ์แบบดว้ยวชิาการท่ีหลากหลายสาขาและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไดเ้ร่ิมจดัตั้งข้ึนมากวา่ 20 ปี และเปิดรับนกัศึกษารุ่นท่ี 1 ในปี พ.ศ. 

2533 โดยเร่ิมสร้างและใช้หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2533 

ปัจจุบนัไดพ้ฒันามาจนถึงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2553 ซ่ึงการ

ดาํเนินการอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของฝ่ายงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯท่ีมุ่งมัน่ในการ

บริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางความรู้สูงสุดแก่ผูเ้รียนทุกระดบัชั้นปี 

   หลกัสูตรนั้นมีการพฒันาตามความสามารถพิเศษขององค์กรอนัไดแ้ก่ ทกัษะในด้านกระบวน  

การผลิต และการบริหารทรัพยากรการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการทาํงานทาง

อุตสาหกรรม รองรับการเปล่ียนแปลงระบบทางอุตสาหกรรม การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งเป็นท่ีนิยมของผูเ้รียนท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตร 
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          ค่านยิม  
IE Core Values  

ใฝ่รู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

เคารพและใหเ้กียรติผูร่้วมงาน 

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

มุ่งมัน่เพื่อความสาํเร็จ 

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

มีความหนกัแน่นและมองการณ์ไกล 

 วิสยัทศัน ์
 

หลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการเป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นท่ีนิยมในระดบัชาติ 

 

พนัธกจิ 
 

บริหารหลกัสูตรใหมี้คุณภาพ มาตรฐาน และเป็นทางเลือกแรกของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 จดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียน 

     การสอนท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอม 

     รับในประเทศ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบการบริหารหลกัสูตร 

     อยา่งย ัง่ยนื 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ 

     กลุ่มผูเ้รียนและการเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง  

     กวา้งขวาง 

 

คุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงค ์

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ และทาํหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ

ตนเอง วชิาชีพ และต่อสังคม และปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณวชิาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเสียสละ 

  2.  มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบติั สามารถประยกุตศ์าสตร์ดงักล่าวอยา่ง

เหมาะสมเพื่อการประกอบวชิาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้

  3. มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถ

พฒันาองคค์วามรู้ท่ีตนมีอยูใ่หสู้งข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาสังคม และประเทศชาติ 

  4. คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถเลือกวธีิแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  5. มีมนุษยสัมพนัธ์ และมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็น

หมู่คณะ สามารถบริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีในการทาํงาน 

  6. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิค

ในการติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

   7. มีความสามารถในดา้นของการบริหารโครงการ และการลงทุน มีความรู้และความเขา้ใจใน

ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเม่ือมีความเส่ียง และการเปล่ียนแปลง ตลอดจนมีความเขา้ใจในขอ้จาํกดัของการ

จดัการความเส่ียงนั้นๆ 

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความทุ่มเทในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการใหมี้คุณภาพ พร้อมทั้งกา้วสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

ใหท้นัต่อทิศทางการศึกษาของประเทศ ภายใตม้าตรฐานและเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้น

การศึกษาไดแ้ก่ 

  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  สภาวศิวกร 

  มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

   งานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน 11 คน อยูใ่นตาํแหน่งประธาน

หลกัสูตร 1 คน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 8 คน เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 2 คน เน่ืองจากงานการ

เรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯมีบุคลากรท่ีอยูใ่นสายอาจารยแ์ละสายสนบัสนุนดา้นการศึกษาจึงมีความ

เช่ียวชาญในงานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอนเป็นอยา่งดีและมีการประสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบัทาง

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ การแบ่งประเภทบุคลากรดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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4  รายงานการประเมินตนเอง 

ตารางที่ 1 การจาํแนกประเภท วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งวิชาการของบุคลากรงานการเรียนการสอนหลกัสูตร

   ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 

 

    สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ท่ีสําคญัของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯคือด้าน

การเงิน ดา้นการกีฬา นันทนาการ ดา้นการรักษาพยาบาล ด้านการเชิดชูเกียรติ ด้านท่ีพกัอาศยั และสิทธิ   

การลา 

    การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้รับการทบทวนผ่านกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัมหิดล (Performance Agreement; PA) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

และพฒันาประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

 

  

ประเภท 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งวชิาการ 

ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

ตรี 

ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 

ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ 

สายอาจารย์ 2 7 - - - 1 - 8 

สายสนับสนุน - 2 6 5     
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อาคาร สถานท่ี และเทคโนโลยท่ีีสาํคญั 

  การเรียนการสอนมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งจากการ

เรียนการสอนภายในหอ้งเรียนของภาควชิาฯ พร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันท่ีสามารถเบิก

ใช้ได้ตลอดเวลา โดยใช้อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การสอนท่ี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) การเรียนการสอนจะเนน้ลกัษณะการจาํลองสถานการณ์ใน

อุตสาหกรรมและการทาํงานร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเรียนในภาคปฏิบติัภายใน

ห้องปฏิบติัการของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้คาํแนะนาํจาก

อาจารยผ์ูส้อนและช่างเทคนิคท่ีมีประสบการณ์สูง และพร้อมไปดว้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรทาง

อุตสาหกรรมท่ีเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ ประกอบดว้ย 

1) หอ้งปฏิบติัการวศิวกรรมขั้นพื้นฐาน  

 1.1)  สถานท่ีตั้ ง  ห้องปฏิบัติการ IE325 , 

 IE124, IE330, IE130, IE318 

 1.2)  อุปกรณ์และชุดการทดลองอาทิเช่น 

 Squaring and Fitting, Turning Lathe 

 machine, Plastic Welding Practice, 

 Lever Bending machineเป็นตน้  

2) หอ้งปฏิบติัการกรรมวธีิการผลิต       

 2.1)  สถานท่ีตั้ ง  ห้องปฏิบัติการ IE127 , 

   IE124, IE123, IE330 

 2.2)  อุปกรณ์และชุดการทดลองอาทิเช่น 

   Green sand mold making equipment, 

   Crucible furnace, Specimen maker, 

   Horizontal Milling Machine,  

   MIG/MAG/TIGweldingเป็นตน้ 

3) หอ้งปฏิบติัการวศิวกรรมการผลิต  

 3.1)  สถ า นท่ี ตั้ ง  ห้อง ป ฏิ บัติก า ร  IE121, 

   IE122/1, IE123 
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3.2)  อุปกรณ์และชุดการทดลองอาทิ เ ช่น 

   CNC Milling Center, Prolight Milling 

   Center, Wire-cut EDM, Circular 

   grinding machine เป็นตน้ 

4)  หอ้งปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองมือ 

 4.1) สถานท่ีตั้ง หอ้งปฏิบติัการ IE318 

 4.2) อุปกรณ์และชุดการทดลองไดแ้ก่  

   Micrometerset และ Surface  

   roughness measurement machine 

5) หอ้งปฏิบติัการทางโลหะวทิยา  

 5.1) สถานท่ีตั้ง หอ้งปฏิบติัการ IE127/2A 

 5.2) อุปกรณ์และชุดการทดลอง ได้แก่ การ

   เตรียมช้ินงานทดสอบ กลอ้งดูโครงสร้าง 

   และกลอ้งถ่ายโครงสร้าง 

6) หอ้งปฏิบติัการการศึกษาการปฏิบติังาน  

 6.1) สถานท่ีตั้ง หอ้งปฏิบติัการ IE318 

 6.2) อุปกรณ์และชุดการทดลองอาทิเช่น ชุด

   ศึกษาหลกัการประหยดัการเคล่ือนไหว 

   นาฬิกาจับเวลาชุดบล็อกไม้ และแท่ง

   อลูมิเนียมสําหรับการศึกษาเวลา และ 

   MTM-1 เป็นตน้  

7) หอ้งปฏิบติัการระบบอตัโนมติั  

 7.1) สถานท่ีตั้งหอ้งปฏิบติัการ IE231 

 7.2) อุปกรณ์และชุดการทดลองอาทิ  เ ช่น 

   PneumaticLab PLC Controllerเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7 

โครงสรา้งองคก์รของภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 

รูปที ่1โครงสร้างองคก์รของภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังแสดงในรูปท่ี 1 

ประกอบดว้ยงานหลกั 4 ดา้นคือ  

  1) งานบริหารทัว่ไป ประกอบด้วย งานวางแผนและงบประมาณ การเงินและการบญัชี   

งานพสัดุ งานบริหารบุคลากร งานพฒันาบุคลากร งานธุรการ และงานเลขานุการภาควชิา  

  2) งานวิชาการ ประกอบด้วย งานการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก งานช่วยวชิาการ และงานระบบสารสนเทศ 

  3) งานพฒันาคุณภาพ  

  4) งานบริการวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย โครงการศูนย์บริการอุตสาหกรรม 

โครงการศูนยน์วตักรรมทางโลจิสติกส์ โครงการพฒันานวตักรรมและบริการ โครงการอุทยานวิศวกรรม  

อุตสาหการ และโครงการศูนยใ์หค้าํปรึกษาทางดา้นเทคโนโลยแีละโลจิสติกส์ 
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสยี และความตอ้งการท่ีสาํคญั 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการที่สําคญั 

นักเรียนมัธยม 1. ช่องทางการคน้หาขอ้มูลรายละเอียดของหลกัสูตร 

2. ความน่าเช่ือถือในคุณภาพของหลกัสูตร 

3. ความมีช่ือเสียงของสถาบนั 

4. กระบวนการติดต่อท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว 

นักศึกษาปริญญาตรี 1. มีความรู้ความสามารถตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

2. สาํเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกาํหนด 

3. มีระบบให้คาํแนะนาํปรึกษาโดยอาจารย ์และรุ่นพ่ี 

4. มีงานทาํ การบริการและให้ขอ้มูลดา้นการจดัหางาน 

5. สอบผา่นการประเมินของสภาวิชาชีพ 

ศิษย์เก่า 1. กิจกรรมสนบัสนุนและพฒันาทกัษะความรู้ 

2. ช่องทางการรับข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

ผู้ปกครอง นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต 1. บณัฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการ 

2. มีความน่าเช่ือถือและความซ่ือสตัย ์คุณสมบติัเพียบพร้อม  

3.ค่าจา้งถูก  

4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สังคม จริยธรรมและคุณธรรมของบณัฑิต 

บุคลากร 1. คณะผูร่้วมงานท่ีดี  

2. ผูเ้รียนในรายวิชามีจาํนวนเหมาะสม  

3. ห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

4. นกัศึกษาท่ีดี  

5. การสนบัสนุนการเรียนรู้และความกา้วหนา้ในอาชีพ 

6. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ภาควชิาอืน่ๆ นกัศึกษาท่ีมีคุณภาพและความพร้อมในการเรียน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ การปฏิบติัท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัคณะฯ 

มหาวทิยาลยัมหิดล การปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระบบของมหาวิทยาลยั 

สภาวศิวกร หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระบวนการดาํเนินการท่ีมีคุณภาพทัว่ทั้งสถาบนั 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลลพัธ์การดาํเนินงานท่ีดีทัว่ทั้งสถาบนั 
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ผูส่้งมอบท่ีสาํคญั  

  ผู ้ส่งมอบมีบทบาทท่ีสําคัญในการดําเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุผลสําเร็จ  

ตารางท่ี 2 แสดงผูส่้งมอบท่ีสาํคญั รวมทั้งบทบาทและความตอ้งการสาํคญั 

ตารางที ่2 ผูส่้งมอบท่ีสาํคญั บทบาทและความตอ้งการสาํคญั 

 

สภาวการณข์ององคก์ร 

  ดว้ยสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดตวัของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัรัฐบาลและเอกชนท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรน้ีรวมทั้งส้ิน 34 สถาบนัการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 

เพื่อแสดงถึงลําดับคุณภาพของการเรียนการสอน และเป็นความรู้เก่ียวกับมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน 

นกัศึกษา รวมถึงทางบริษทัท่ีจะจา้งงานบุคคลจากมหาวิทยาลยันั้น หากแต่การจดัอนัดบัยงัมิไดมี้การแยก

ประเภทในระดบัหลกัสูตรอย่างชดัเจน ดงันั้นอนัดบัของหลกัสูตรน้ีจึงเทียบไดจ้ากการจดัอนัดบัในระดบั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อยู่ในลาํดบัท่ี 3 ของ

ประเทศไทย 

ผู้ส่งมอบ บทบาท ความต้องการทีสํ่าคญั 

ภาควชิาอืน่ๆ จัด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น ใ น วิชา ข อ ง

ภ า ค วิ ช า นั้ น ๆ  แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ต า ม

หลกัสูตร 

มาตรฐานการเรียนการสอน 

คณะวทิยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 

และคณะศิลปศาสตร์ 

จัดการเ รียนการสอนในวิชาศึกษา

ทั่วไปของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ของ

หลกัสูตร 

มาตรฐานการเรียนการสอน 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุดมศึกษา 

ส่งมอบนักเรียนเข้าสู่หลักสูตรด้วย

ระบบกลาง 

เกณฑก์ารคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ส่งมอบนกัเรียนเขา้สู่หลกัสูตร การใหค้วามสนบัสนุน และ 

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และ

คุณภาพของนัก เ รียน ท่ีจะ เข้ามา เ ป็น

นกัศึกษาของหลกัสูตร 
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 ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหภ้าควชิาฯ ประสบความสาํเร็จคือ การพฒันาหลกัสูตรตามความสามารถพิเศษของ

องคก์รซ่ึงสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และในปีการศึกษา 2555  ภาควิชาฯ ไดมี้การศึกษาถึงความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต รวมไปถึงไดมี้การวเิคราะห์สถานการณ์

ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร ดงัน้ี 

สถานการณห์รอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

  แผนการบริหารจดัการธุรกิจระดบัทอ้งถ่ิน ภายใน และระหวา่งประเทศ ตลอดจนองคก์รภาครัฐ

และภาคเอกชน ใหค้วามสาํคญักบันโยบายการคา้เสรี ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทั้งในและระหวา่งภูมิภาค ซ่ึง

สนบัสนุนระบบธุรกิจการคา้แบบไร้พรมแดน โดยมีการออกนโยบายเพื่อเอ้ือต่อการลงทุน ก่อให้เกิดการ

แข่งขนักนัระหวา่งองคก์รธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่วา่จะมีขนาดองคก์รเล็ก กลาง หรือใหญ่  

ดงันั้นเม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบกวา่องคก์รธุรกิจต่างๆ มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งยวดในการบูรณาการองค์

ความรู้ทั้งในเชิงการบริหารและการจดัการทรัพยากรและเทคโนโลย ีเพื่อความอยูร่อดและความไดเ้ปรียบใน

เชิงธุรกิจ  องค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการซ่ึงถ่ายทอดสู่วิศวกรอุตสาหการ สามารถช่วยปรับปรุง

รากฐานและพฒันาองคก์รธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพซ่ึง

เป็นท่ียอมรับ และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้

 สถานการณห์รอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 ผลกระทบจากความตอ้งการในการพฒันาทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากระบบธุรกิจการคา้แบบ

ไร้พรมแดน ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัในเชิงธุรกิจเพื่อมุ่งเนน้การไดเ้ปรียบทางการคา้ซ่ึงตอ้งการบริหารจดัการท่ี

มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร ก่อให้เกิดระบบการทาํงานท่ีมีคุณภาพ วิศวกรอุตสาหการเป็นผูมี้ความรู้ 

ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ของการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิง

อุตสาหกรรม จึงมกัพบวา่องคก์รธุรกิจระดบัต่างๆ มีความตอ้งการวิศวกรอุตสาหการเป็นอยา่งมาก เพื่อช่วย

พฒันา และปรับปรุงรากฐานขององคก์รให้มีความพร้อมในการแข่งขนัทั้งระดบัในและต่างประเทศ และใน

การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลต่อการวางแผนหลกัสูตร ภาควชิาฯ ยงัไดก้ารวเิคราะห์ผลกระทบต่อ

การพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัดว้ยเช่นกนั  

การพฒันาหลกัสตูร 

 ความต้องการอนัสืบเน่ืองมาจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

ก่อให้เกิดแนวความคิดในการพฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการแบบเชิงรุกบนพื้นฐานขององค์ความรู้
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ทางวิศวกรรมอุตสาหการท่ีมีศกัยภาพในการประยุกตเ์ขา้กบัการเปล่ียนแปลงในนวตักรรมของเทคโนโลยี

การบริหารและการจดัการ เพื่อเป็นรากฐานและส่วนช่วยในการพฒันาองค์กรธุรกิจของประเทศสู่การแข่ง

ขบัแบบไร้พรมแดนในระดบัสากล ดว้ยการสร้างวิศวกรอุตสาหการท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ในการบริหาร

จดัการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และ

พร้อมท่ีจะปรับสู่นวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนในช่วงเวลาต่างๆ ควบคู่กบัความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 

ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั 

 การพฒันาหลกัสูตรตั้งอยู่บนพื้นฐานอนัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

มหิดล ท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะพิเศษ ท่ีมีความโดดเด่นกวา่สถาบนัการศึกษา

อ่ืนๆ ในสาขาเดียวกัน ให้มีความเป็นเลิศในการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการสู่การ

เปล่ียนแปลงในนวตักรรมของเทคโนโลยีการบริหารและการจดัการ ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณา

การเขา้กบัการวิจยั และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบณัฑิตผูซ่ึ้งสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัมหิดล คือ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรมบนพื้นฐานของ

คุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ผา่นแผนยทุธศาสตร์ อนัประกอบดว้ย 

 การสร้างความเป็นเลิศในการวจิยั 

 การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวชิาการ 

 การสร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ 

 การสร้างความเป็นสากล 

แหล่งขอ้มูล 

  แหล่งขอ้มูลของการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัไดม้าจาก บริษทั Quacquarelli Symonds (QS) ซ่ึงไดจ้ดั

อนัดบัมหาวิทยาลยัในระดบัภูมิภาคเอเชียและระดบัโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจดัแยกสาขาออกเป็น 5 

สาขา แต่มีขอ้จาํกดัในการนาํมาเปรียบเทียบสถานะการแข่งขนัคือ การจดัอนัดบัน้ียงัคงไม่ไดแ้บ่งแยกตาม

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการเพียงแต่เป็นการจดัอนัดบัระดบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ์ 

  ความท้าทายและความได้เป รียบเ ชิงกลยุทธ์ ท่ีสํ าคัญเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนเชิง 

กลยุทธ์และมีการพิจารณาปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รายละเอียดดงัแสดงใน

ตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ 

 

การปรบัปรงุผลการดาํเนนิการ 

 การปรับปรุงผลการดาํเนินการอย่างเป็นระบบในดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

และตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละคนใหบ้รรลุถึงวสิัยทศัน์ โดยใชห้ลกัการบริหารงาน PDCA (Plan-Do-Check-

Act) เป็นพื้นฐานของการปรับปรุง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และนาํความคิดเห็นท่ีมีคุณค่า

ไปปฏิบติัให้เกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีผ่านการประชุมแบบเผชิญหน้าเป็นประจาํ เพื่อกระตุน้ให้มีผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีจาก  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. มีสถาบนัท่ีเปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรม           ศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลายแห่งใน

ประเทศ ทําให้เกิดภาวะการแข่งขันท่ีสูงข้ึนในด้าน

คุณภาพและมาตรฐานของหลกัสูตร 

2. การพัฒนาหลักสูตร การเ รียนการสอนให้มีความ

ทนัสมยั ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดทางการศึกษาต่างๆ 

จากหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลทางการ

ศึกษา 

3. การทําให้หลัก สูต ร เ ป็ น ท่ี ย อม รับ แ ละ รู้จัก อย่า ง

กวา้งขวางในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงดา้นการศึกษา 

4. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

การดาํเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สังคม และ

หน่วยงานภายนอกรับทราบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ระหวา่งองคก์ร 

1. มีการประเมินหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกปี 

2. มีการจัดปร ะชุมค ณะก รร มการบ ริห ารห ลัก สูต ร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   อุตสา

หการ เป็นประจาํทุกเดือนเพ่ือติดตามและทบทวนผลการ

ดาํเนินงาน 

3. มีคณาจารย์ผูเ้ ช่ียวชาญทางการศึกษา และการพัฒนา

ร ะ บ บ  ร วม ทั้ ง ย ัง มี ค ณา จ าร ย์ รุ่ น ใ ห ม่ ท่ี เ ป็ น ค ณ ะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ทางความคิดท่ีหลากหลาย 

4. การประยุกต์เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้กับการเรียนรู้ทาง

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงระบบทาง

อุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

5. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วน

หน่ึงของภาควชิาฯ และร่วมใจกนัในการพฒันาภาควิชาฯ 



ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 

 

หมวด 1 การนาํองคก์ร 

การนาํองคก์รโดยผูน้าํระดบัสงู 

ในปี พ.ศ.2554 ประธานหลักสูตรได้กําหนดวิสัยทัศน์    

พนัธกิจ และค่านิยมของหลักสูตรฯ ด้วยการวางแผนและแก้ไข

หลายคร้ัง การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมทุกปีในขั้นตอน

ของกระบวนการวางแผนเชิง กลยุทธ์ (รูปท่ี 2.1-1) และประธาน

หลกัสูตรไดก้าํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะบณัฑิต

ท่ีพึงประสงคเ์พิ่มเติม เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อทิศทางในการดาํเนินงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ร

มหาชน) สภาวศิวกร มหาวทิยาลยัมหิดล และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมได้ถูกถ่ายทอดไปยงับุคลากรผ่านการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการนาํขอ้มูล

สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นกรอบการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

 ประธานหลกัสูตรสร้างบรรยากาศให้มุ่งเน้นการปรับปรุงผลการดาํเนินงานโดยการทบทวนตวั

วดัผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ และทาํให้ประสบความสําเร็จตามพนัธกิจผ่านการประชุมร่วมกันของ

คณะกรรมการ บริหารหลกัสูตรฯ ประจาํเดือนซ่ึงรวมการทบทวนตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบติังาน

รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรโดยการสนบัสนุนการเขา้อบรมความรู้ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร

ของบุคลากร เพื่อนํามาแลกเปล่ียนการปฏิบติังานท่ีดีต่อบุคลากรร่วมกนั ประธานหลกัสูตรพฒันาและ

เสริมสร้างทกัษะความเป็นผูน้าํท่ีดีของตนเองดว้ยการ

เขา้ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างทกัษะความเป็นผูน้าํ

ทางการศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และประธาน

หลกัสูตรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน 

เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวตัถุประสงค์ของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรเตม็ตามศกัยภาพ 
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การสือ่สาร 

การส่ือสารกับบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันด้วยการประชุมแบบเผชิญหน้าซ่ึงเน้นเร่ือง

ความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไป รวมทั้งสรุปการทบทวนผลการ

ดาํเนินงานและอภิปรายกรณีมีการวางแผนปฏิบติังานเพิ่มเติม ประธานหลกัสูตรเน้นส่ือสารการตดัสินใจ

ดว้ยเหตุผลประกอบการตดัสินใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาบุคลากร โดยใชก้ารประชุมเป็นกลไก

สําคญัในการส่ือสาร ทาํให้เกิดเป็นกระบวนการส่ือสารสองทิศทางท่ีมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะร่วมกนั  

 ประธานหลักสูตรให้ความสําคัญต่อการมุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างจริงจังโดยการวางแผน

ยทุธศาสตร์ และถ่ายทอดไปยงับุคลากร รวมทั้งการทบทวนความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติังานในการประชุม

ทุกเดือน เพื่อกระตุน้การปฏิบติังาน 
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การกาํกบัดแูล 

การปฏิบติังานของประธานหลกัสูตรและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับการ

ท บ ท ว น ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (Performance 

Agreement; PA) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ

พฒันาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในบุคลากร

ทุกตําแหน่ง ซ่ึงมีการประเมินปีละ 2 คร้ังโดย

หวัหนา้ภาควชิาฯ เป็นผูท้าํการประเมิน PA พร้อมทั้งส่งผลการประเมินใหแ้ก่ คณะกรรมการประจาํส่วนงาน

พิจารณาผลการประเมิน และกาํหนดแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานของผูถู้กประเมิน 

 การเตรียมการเชิงรุกเพื่อป้องกันมิให้หลักสูตรมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยใช้หลักการ

บริหารงานและจดัหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งต่อขอ้กาํหนดของหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าท่ีกาํกบัดูแล

ทางด้านการศึกษาของประเทศทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และสภาวิศวกร มาพิจารณาในการวางแผนงาน

พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนเป็นประจาํ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มีการปฏิบติังานท่ีรักษาจรรยาบรรณและวินยัอยา่งเคร่งครัดโดย

ยดึตามจรรยาบรรณและวินยัท่ีควรปฏิบติัในคู่มือพนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2552 มาเป็นแนวปฏิบติั

ใหเ้กิดความกา้วหนา้สาํหรับตนเองและร่วมกนัพฒันาสถาบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัมหิดล) 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

การจดัทาํกลยุทธ์ 

งานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เขา้ใจถึงความจาํเป็นใน

การรักษาสถานภาพการแข่งขนัในด้านคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร และตอ้งมีการติดตามการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาของประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งประธานหลกัสูตรเล็งเห็นความสําคญัของ

มาตรฐานระดบัสากล ผูใ้ช้บณัฑิต และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2555 งานการเรียนการ

สอนหลกัสูตร  ปริญญาตรีฯ จึงดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดเพื่อนาํไปปฏิบติัผา่นท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะขององค์กร ความไดเ้ปรียบ 

ความ  ทา้ทายเชิงกลยทุธ์ ทิศทางการดาํเนินงานจากหน่วยงานกาํกบัดูแล และการประเมินผลการดาํเนินงาน

ท่ีผา่นมาหรือปัจจยันาเขา้ ต่อมาประธานหลกัสูตรกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ รวมถึงตวั

วดัผลการดาํเนินงาน จากนั้นจึงถ่ายทอดเพื่อนาํไปปฏิบติัแลว้ทบทวน และติดตามผลการดาํเนินงาน ทา้ยสุด

ทาํการประเมินผลการดาํเนินงาน และทาํการปรับปรุงเพื่อนาไปวิเคราะห์ใหม่ กระบวนการวางแผน         

เชิงกลยทุธ์ของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ (รูปท่ี 2.1-1) มีแนวทางดาํเนินงานดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการวเิคราะห์ปัจจยันาํเขา้ 

2) การพฒันาวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกาํหนดยทุธศาสตร์ 

3) การถ่ายทอดเพื่อนาํไปปฏิบติั 

4) การติดตามเพื่อบรรลุตามแผนปฏิบติัการ 
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รูปท่ี 2.1-1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ 

การวิเคราะห์ปัจจยันาํเขา้ 

ขอ้มูลภายในและภายนอกท่ีเตรียมเป็นปัจจยันาํเขา้ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ประกอบดว้ย 

1) ลกัษณะองค์กร ความไดเ้ปรียบและความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ นาํมาใช้ประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นทั้งปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

2) ทิศทางการดําเนินงานจากหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กร

มหาชน) สภาวศิวกร มหาวทิยาลยั และคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

3) การประเมินผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา โดยประธานหลกัสูตรร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร 

หลกัสูตรฯ เตรียมขอ้มูลยอ้นหลงัและปัจจุบนั เพื่อจดัทาํ SWOT Analysis การสร้างความสอดคลอ้งต่อ

ทิศทางของหน่วยงานกาํกบัดูแล และนาํผลการทบทวนมาประเมินหาแนวทางการปรับปรุงแผน 

การถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่นาํไปปฏบิติั 

หลงัจากรวบรวมขอ้มูล ประธานหลกัสูตรจะเป็นผูน้าํการปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทบทวน

และวิเคราะห์โดยเช่ือมโยงทิศทางของงานการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีฯ ให้สอดคล้องต่อ          

ทิศทางการดาํเนินงานของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจวา่ การดาํเนินงานเป็นไปตามทิศทางท่ีกาํหนด 

 

กา
รว

าง
แผ

นเ
ชงิ

กล
ยุท

ธ์ 



18 รายงานการประเมินตนเอง 

งานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ จึงมีการกาํหนดตวัวดัผลการดาํเนินงานท่ีสะทอ้นต่อวิสัยทศัน์  

พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์หลงัจากนั้นการถ่ายทอด

จะเกิดข้ึนผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน 

และถูกจัดลาํดับความสําคัญตามเร่ืองท่ีมุ่งเน้นเพื่อพฒันาแผนปฏิบัติการซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์หน่ึงของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ และวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพื่อวางแผน

ทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้สําเร็จและมีการทบทวนผล

ความกา้วหนา้ตามแผนปฏิบติัการเป็นประจาํ 
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หมวด 3 การมุ่งเนน้ลกูคา้ 

ความผูกพนัของลกูคา้ 

งานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เช่ือว่าความผูกพนัของ

ผูเ้รียนเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ 

กาํหนดวา่ความผูกพนัของผูเ้รียนหมายถึงความเต็มใจของผูเ้รียนในการสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี และแนะนาํ

ภาควิชาและหลกัสูตรให้คนอ่ืนรู้จกัอย่างกวา้งขวาง วิธีการหลากหลายท่ีใช้ในการสร้างและรักษาความ

ผกูพนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน การศึกษาปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้และจดัทาํแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน

แก้ปัญหา การจดัการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนให้ได้รับประสบการณ์หลากหลายรูปแบบเป็นวิธีการหลกัท่ีทาํให้

หลกัสูตรเขา้ถึงผูเ้รียนดว้ยการเรียนรู้ดว้ยการจาํลองสถานการณ์ในชั้นเรียน การฝึกปฏิบติังานกบัเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรทางอุตสาหกรรมจริงภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์และช่างเทคนิคท่ีมีประสบการณ์สูง              

การอภิปรายกลุ่มและการทาํโครงงานทางอุตสาหกรรมแบบกลุ่มมุ่งเน้นการเรียนรู้การทาํงานร่วมกับ

ผูร่้วมงานคนอ่ืนๆ การเรียนรู้ดว้ยการฝึกทกัษะในการตั้งคาํถามและฝึกการคิดต่อยอดจากความรู้ในชั้นเรียน 

การเรียนรู้จากการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ระบบติดตามดูแลการฝึกงานผ่านรายงานทุกสอง

สัปดาห์ตลอดระยะเวลาฝึกงานอย่างเคร่งครัด เพื่อทราบถึงการเรียนรู้ท่ีได้รับและอุปสรรคจากการ

ปฏิบติังานจริงของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการจดัทาํเวบ็ไซตส์ําหรับนกัศึกษาเพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั

ภาควชิาฯ และมีแนวทางการเรียนโดยมีคาํแนะนาํหรือขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาศิษยเ์ก่า 

นอกจากน้ียงัมีการจดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา ดว้ยอตัราส่วนนกัศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 16:1 คน 

เพื่อใหค้าํปรึกษาและแนะแนวการใชชี้วติของผูเ้รียนทุกชั้นปีอยา่งทัว่ถึง 
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ภาควิชาฯ ยงัมีส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความผูกพนัระหว่างนักศึกษา 

บุคลากร ศิษยเ์ก่า และภาควชิาฯ และมีการจดักิจกรรมท่ีเป็นส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาภาควิชา

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดลกับนักศึกษาภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และยงัเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ภาควชิาฯ อีกดว้ย ตวัยา่งกิจกรรมท่ีจดัโดยภาควชิาฯ ไดแ้ก่ 

กิจกรรมรับนอ้งภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการท่ีจดัทุกปี

เพื่อเสริมสร้างความผกูพนัระหวา่งรุ่นพี่  รุ่นน้อง และ

เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งนกัศึกษา 

กิจกรรม “IE SAMPUN คร้ังท่ี 11” เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต่าง

มหาวิทยาลัยได้รู้จักกัน โดยการทาํกิจกรรมร่วมกัน 

ไดแ้ก่ การแข่งขนักีฬา  การประกวดการแสดง และการ

ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมกบัมีการมอบรางวลัแต่

ละกิจกรรม 

กิจกรรม “งานหล่อ” เป็นกิจกรรมเพื่อหล่อหลอม

นักศึกษาภาคอุตสาหการทุกคนให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 

โดย ก า รแ ข่ ง ขัน กี ฬ า  ทํา ก า ร แส ด ง  ร วม ทั้ ง ร่ว ม

รับประทานอาหาร 

กิจกรรม “IE มนัใหญ่มาก” เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

ความผูกพนัระหว่างศิษย์ นักศึกษาปัจจุบัน และ

คณาจารย์ โดยจัดให้มีการทํากิจกรรมต่างๆ และ

รับประทานอาหารร่วมกนั 
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การสนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รียน 

นกัศึกษาของหลกัสูตรฯ ไดรั้บบริการและจดัสวสัดิการในเร่ืองของการบริการดา้นสุขภาพ กองทุน

เพื่อการศึกษา การจดัโครงการหรือกิจกรรมของนกัศึกษา รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ

ใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งเป็นสุขจากกองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล นอกจากนั้นยงัมีระบบการ

ส่ือสารไร้สาย เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลความรู้ทางดา้นวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

ใ น ส่ ว น ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด  ภ า ค วิ ช า ฯ  ไ ด้

ดํา เ นินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย

สนบัสนุนให้นกัศึกษาใช้ทรัพยากรความรู้ร่วมกนัท่ี

สํานักงานหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุกปี

การศึกษา ภาควชิาฯ โดยอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา

จะเสนอรายช่ือหนังสือประกอบการเรียนการสอน 

เพื่อจัด ซ้ือหนังสือเข้าสํานักงานหอสมุด  และ

ภาควิชาฯ จัดตั้ งมุมหนังสือวิศวกรรมอุตสาหการ 

รวมทั้งรวบรวมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการไว้

สําหรับให้บริการนักศึกษาทุกระดับชั้นค้นควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม ภายใตก้ารควบคุมดูแลของฝ่ายธุรการ

ภาควชิาฯ 

การจดัการส่ือ อุปกรณ์ และสถานท่ีสําหรับ

การเรียนการสอน ซ่ึงให้อาจารยผ์ูส้อนประจาํวิชา

สามารถขอเบิกส่ือ อุปกรณ์ และสถานท่ีเพื่อใช้

ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของ

หลกัสูตรฯ ได้ตลอดเวลาสําหรับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบติัภายในโรงประลอง ซ่ึงผูเ้รียนจะได้รับ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดว้ยเคร่ืองมือและ

เคร่ืองจกัรทางอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั โดยภาควิชาฯ 

มอบหมายให้ฝ่ายงานช่วยวิชาการบริหารจดัการในส่วนน้ี ซ่ึงจะวางแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
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เคร่ืองจกัร แต่สําหรับแผนการจดัซ้ือบางประเภทท่ีมี

การลงทุนสูงจะดาํเนินงานเข้าสู่ท่ีประชุมภาควิชาฯ 

เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนจะได้รับต่อ

ความคุม้ค่าในการลงทุน 

กลไกการส่ือสารหลกัโดยการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตรฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลายช่องทาง

ประกอบดว้ย เวบ็ไซตแ์ละแผน่พบัการสอบคดัเลือกนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั เวบ็ไซตข์องภาควิชาฯ และ

แผน่พบัแนะนาํหลกัสูตรฯ 

สาํหรับผูเ้รียนปัจจุบนัมีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและนกัศึกษาศิษย์

เก่าผา่นเวบ็ไซตข์องภาควชิาฯ และมหาวิทยาลยั และบอร์ดประชาสัมพนัธ์บริเวณหนา้ภาควิชาฯ เช่น ขอ้มูล

ทุนการศึกษา ทุนวจิยั การรับสมคัรงาน และข่าวสารวชิาการท่ีทนัสมยั 

การรักษาแนวทางสร้างความผกูพนัแก่ผูเ้รียนถูกปลูกฝังในวฒันธรรมองคก์รซ่ึงสะทอ้นใน IE Core 

Values “มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ”การดาํเนินงานถ่ายทอดค่านิยมไปสู่ผูป้ฏิบติังานทุกคน เพื่อให้เกิดการ

ปฏิบติังานท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีอยา่งคงเส้นคงวา ซ่ึงจะส่งผลต่อความผกูพนัของ

ผูเ้รียน 

ประธานหลกัสูตรได้มีการกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ และทาํ

หนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม ปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ และมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นผูมี้

ทศันคติท่ีดีในการทาํงาน 

การสนับสนุนการเผยแพร่โครงงานของนักศึกษาศิษยเ์ก่าให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่กันตามโครงการ

พฒันาโครงงานนกัศึกษาสู่งานวิจยั นกัศึกษาท่ีเป็นศิษยเ์ก่าและมีความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บจากหลกัสูตร

ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมนาํเสนอผลงานในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการเป็นประจาํทุกปี เพื่อ

พฒันาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการตอบสนองท่ีทาํให้เหนือกวา่ความคาดหวงัในการ

เป็นผูเ้รียนของหลกัสูตรฯ ท่ีจะส่งผลต่อการสร้างความผกูพนัใหเ้กิดแก่ศิษยเ์ก่า 
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เสยีงของลกูคา้ 

การรวบรวมเสียงของผูเ้รียนเป็นส่วนสําคญัของแนวทางการพฒันาทางดา้นการตลาดและเป็นการ

จดัเตรียมขอ้มูลนาํเขา้สําหรับกระบวนการพฒันาหลกัสูตร การรับฟังเสียงของผูเ้รียนโดยผา่นระบบอาจารย์

ท่ีปรึกษาเพื่อใหเ้กิดการประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน และมีการจดัให้ผูเ้รียนสามารถร้องเรียนในเร่ือง

ต่างๆ ได ้โดยผา่นการเขียนคาํร้องเรียน 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

การจดัการเรียนการสอนของรายวิชาดาํเนินงาน

เป็นประจาํทุกปีการศึกษา โดยคณะฯ จะให้ผูเ้รียน

ทาํการประเมินผา่นทางระบบ Intranet และใชมู้ลน้ี

รวบรวมเข้าสู่การประมวลผล แล้วจึงส่งข้อมูล

ต่อไปยงัหัวหน้าภาควิชา ซ่ึงหัวหน้าภาควิชาจะ

ส่งผลการประเมินรายวิชาแก่อาจารยผ์ูส้อนประจาํ

วิชานั้น เพื่อทาํการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการเรียนการสอน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงจดัทาํเป็น Course Report ส่งมายงัคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน (ในหมวด 6) อยา่งต่อเน่ือง 

หัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรร่วมกันกําหนดจาํนวนและคุณสมบัติของผูเ้รียน โดย

พิจารณาตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง และผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัศึกษา

ในอดีต รวมทั้งวางแผนการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยมีนโยบายในการรับนกัศึกษาผา่นระบบโควตา

วทิยาเขต โควตาพื้นท่ี และโควตาโครงการส่งเสริมความถนดัทางวชิาชีพ 
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หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู ้

การวดั การวิเคราะห์ และการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการขององคก์ร 

  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีขอ้กาํหนดให้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับผิดชอบในการ

ปรับปรุงหลักสูตร ประธานหลักสูตรมีการกําหนดทิศทางท่ีสอดคล้องกับทิศทางทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั โดยมีกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ  .ศ  . 2552 และเกณฑ์การสําเร็จ

การศึกษาตามหลกัสูตร ซ่ึงจะเป็นไปดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหิดลอยา่งครบถว้น 

2. ผูเ้รียนสอบผา่นรายวชิาครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

3. ผูเ้รียนไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

4. ผูเ้รียนมีความพฤติดี  เหมาะสมแก่ศกัด์ิศรี แห่งการเป็นบณัฑิตของมหาวทิยาลยัมหิดล 

และภาควิชาฯ ย ังมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ซ่ึงจะแยกออกเป็น 2 

กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

1.1 การกาํหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน 

การทวนสอบมาตรฐานตามรายละเอียดท่ีระบุในนโยบายและมาตรฐานคุณภาพของ

มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกภาคการศึกษา 

1.2 การทวนสอบในรายวชิา 

การทวนสอบแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละรายวิชากับ

วตัถุประสงคข์องรายวชิาท่ีระบุในหลกัสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ 

และงานท่ีมอบหมายแก่ผูเ้รียน 
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1.3 การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร 

การประเมินผลการดาํเนินงานของหลกัสูตร จากวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

กระบวนการทวนสอบท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิในการประกอบอาชีพของบณัฑิต เพื่อนํามาเป็น

แนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการ

ประเมินผลดงัน้ี 

2.1 การไดง้านของบณัฑิต 

2.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2.3 จาํนวนรางวลัหรือจาํนวนคร้ังการชมเชยท่ีบณัฑิตไดรั้บในระหวา่งปฏิบติังาน ในดา้นต่างๆ 

เช่น คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ ความ

รับผิดชอบ และการส่ือสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล และการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

รวมไปถึงวิธีการเลือก รวบรวม ขอ้มูลสารสนเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 เพื่อไดข้อ้มูลสนบัสนุน

การดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามทิศทางท่ีกาํหนดไว ้อีกทั้งมีการกาํหนดตวัวดัผลการดาํเนินการซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งต่อทิศทางนั้น ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-4.4 เพื่อให้เกิดการติดตาม ทบทวนผลการดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นประจาํทุกเดือน 

ตารางที ่4.1 วธีิการเลือก รวบรวม และความถ่ีท่ีใชใ้นการทบทวนขอ้มูลและสารสนเทศ  

 

วธีิเลอืกข้อมูลและสารสนเทศ 

เพือ่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

วธีิการรวมรวบข้อมูล 

และสารสนเทศ 

ความถี่ในการทบทวนข้อมูล 

และสารสนเทศ 

1)  พิจารณาผลการดาํเนินการเทียบกบัยทุธศาสตร์

และแผนปฏิบติัการ 

2)  พิจารณาถึงความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ

ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3)  พิจารณาจากผลการดาํเนินการโดยรวม และ

วิ เ ค รา ะ ห์ ผ ล ลัพ ธ์ ใ น อ ดีต จ าก ตัววัด ผล ก า ร

ดาํเนินการท่ีสาํคญั 

1)  การรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศผ่าน

การประชุม จะถูกจดัการโดยเลขานุการ ซ่ึง

ทําการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานท่ี

สาํคญัของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ฯ ทั้งหมด เพ่ือการวิเคราะห์และใช้งานได้

อย่างทั่วถึงไว้ในแฟ้มเอกสารของงาน

บริหารหลกัสูตรปริญญาตรี 

1)  มีการตรวจสอบข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องอยู่

ตลอดเวลาเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

2)  มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯเป็นประจาํและต่อเน่ือง เดือนละ 

1 คร้ัง 
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ตารางที ่4.2ตวัช้ีวดัท่ีนาํมาใชใ้นการติดตามยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับในประเทศ 

ตัวท่ี ตัววัดผลการดาํเนินการ เป้าหมาย สรุปผลในหมวด 7 

1 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 7 ขอ้ 
7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

2 
ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะ

ของบณัฑิต 
5 ขอ้ 

7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

3 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) ของรายวิชาท่ีเปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 25 
7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

4 
มีการประเมินและปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนและ

ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 
4 ขอ้ 

7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

5 
หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและสภาวศิวกร 
5 ขอ้ 

7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

6 
มีกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล สอดคลอ้งกบัหลกั

การศึกษาท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
5 ขอ้ 

7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

7 
มีการบริหารจัดการส่ือวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ี เพ่ือการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4 ขอ้ 7.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน 

8 
บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 6 

เดือน 
ร้อยละ 80 7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

9 
ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลกัสูตร  

3.5 

คะแนน 
7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

10 
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ี

กาํหนด 
ร้อยละ 95 7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

11 
ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิา 
ร้อยละ 95 7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
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ตารางที ่4.3ตวัช้ีวดัท่ีนาํมาใชใ้นการติดตามยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาระบบการบริหารหลกัสูตรอย่างยัง่ยนื 

ตัวที ่ ตัววดัผลการดําเนินการ เป้าหมาย สรุปผลในหมวด 7 

1 
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนบัสนุน 
5 ขอ้ 

7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้

ผูป้ฏิบติังาน 

2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
3.5 

คะแนน 

7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้

ผูป้ฏิบติังาน 

3 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดาํเนินงานหลกัสูตร 

ร้อยละ 

100 

7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้

ผูป้ฏิบติังาน 

4 

ร้อยละของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ท่ีได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือคาํแนะนําด้านการจดัการเรียน

การสอน 

ร้อยละ 

100 

7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้

ผูป้ฏิบติังาน 

5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําทุกคนท่ีได้รับการ

พฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ 

ร้อยละ 

100 

7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้

ผูป้ฏิบติังาน 

6 ภาวะผูน้าํของประธานหลกัสูตร 5 ขอ้ 7.6 ผลลพัธ์ดา้นการนาํองคก์าร 

7 

มีการกาํหนดโครงสร้าง ผูรั้บผิดชอบ ทิศทาง 

นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านการบริหาร

จดัการการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวทิยาลยัและของชาติ 

7 ขอ้ 7.6 ผลลพัธ์ดา้นการนาํองคก์าร 
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ตารางที ่4.4ตวัช้ีวดัท่ีนาํมาใชใ้นการติดตามยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกลุ่มผู้เรียน และการเป็นทีรู้่จักอย่างกว้างขวาง 

ตัวที ่ ตัววดัผลการดําเนินการ เป้าหมาย สรุปผลในหมวด 7 

1 
ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี 

จดัใหก้บันกัศึกษา 
3 ขอ้ 

7.2 ผลลพัธ์ดา้นการ

มุ่งเนน้ผูเ้รียน 

2 
ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 
7 ขอ้ 

7.2 ผลลพัธ์ดา้นการ

มุ่งเนน้ผูเ้รียน 

3 
มีการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และนันทนาการ      

ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3 ขอ้ 

7.2 ผลลพัธ์ดา้นการ

มุ่งเนน้ผูเ้รียน 

4 

จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่บุคลากรและ

นิสิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม สุขภาพ และ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ 

2 คร้ัง 

7.2 ผลลพัธ์ดา้น

งบประมาณ การเงิน 

และตลาด 

5 
ร้อยละของจาํนวนนักศึกษาท่ีรับจริงต่อจาํนวนนักศึกษา     

ท่ีคาดวา่จะรับ 

ร้อยละ 

100 

7.3 ผลลพัธ์ดา้น

งบประมาณ การเงิน 

และตลาด 

   

  วิธีการเลือกขอ้มูล สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบส่วนใหญ่จะเลือกขอ้มูลจากตวัวดัผลการดาํเนินการ

ในแต่ละดา้นของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ นาํมาเทียบกบัเป้าหมายและขอ้มูลยอ้นหลงั

เป็นสําคัญ เพื่อดูแนวโน้มในด้านต่างๆ รวมถึงแนวโน้มในอนาคต เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันากระบวนการใหดี้ยิง่ข้ึน 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มีการติดตามข่าวสารทางการศึกษาต่างๆ รวมไปถึงกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และสภาวิศวกร เพื่อทาํให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศทนัต่อทิศทางการเปล่ียนแปลง 

อยูเ่สมอ 
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 ในการประเมินประสิทธิผลของการสอน ภาควิชาฯ ไดมี้การประเมินกลยุทธ์การสอน โดยจะ

ประเมินในด้านของเน้ือหารายวิชาผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน (e-Evaluation System) ของ

มหาวิทยาลยัโดยนักศึกษาและผลการเรียนของนักศึกษา และยงัได้ประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช ้  

แผนกลยุทธ์ในการสอนข้ึน โดยมีการประเมินผลการสอนของอาจารยผ์่านทางนกัศึกษาในแต่ละรายวิชา 

ภายใตร้ะบบประเมินการเรียนการสอน (e-Evaluation System) และจากการสังเกตการณ์ ของคณะกรรมการ

หลกัสูตรประจาํภาควชิาฯ  

   การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาํเนินการ งานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ มีการ

ทบทวนผลการดําเนินการจากตัววดัผลการดําเนินการด้านต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลของข้อกําหนด 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สภาวิศวกร เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงใชใ้นการประเมินขีดความสามารถของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ 

ให้มีการดาํเนินการสําเร็จตามเป้าหมาย หลงัจากวิเคราะห์และทบทวนผลการดาํเนินการ ประธานหลกัสูตร

ดาํเนินการช้ีแจงผลการทบทวนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทราบผ่านท่ีประชุม และร่วมกัน

พิจารณาเพื่อหาวธีิการปรับปรุงพฒันา กระบวนการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

การจดัการสารสนเทศความรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 

1. การบริหารงบประมาณ  

คณะจดัสรรงบประมาณประจาํปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือตาํราและครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ไวใ้นหอ้งสมุดและหอ้งปฎิบติัการ จดัส่ือการเรียนการสอนและโสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยัไวใ้น

ห้องเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบติั ภาควิชาร่วมสนบัสนุนโดยจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือตาํรา ส่ือ

การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ไวใ้นภาควชิา

อยา่งเพียงพอ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองของนกัศึกษา 
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2. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

ความพร้อมดา้นตาํรา หนงัสือ และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาของภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลยัมหิดล โดยหอสมุดกลาง ศาลายาทั้งหนงัสือทัว่ไปและ

หนงัสือเฉพาะทาง ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งเตม็ท่ีและพอเพียง รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนให้

มีการจดัการเรียนการสอน การคน้ควา้ การจดัทาํรายงาน การศึกษาอิสระท่ีหลกัสูตรกาํหนดไดอ้ยา่งพอเพียง 

3. การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับห้องสมุด และฐานข้อมูลเอกสารอ่ืน ๆ โดยความรับผิดชอบของอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบรายวิชา ในการช้ีแนะเพื่อเข้าถึงหนังสือ ตาํรา และเอกสารวิชาการท่ีสามารถค้นควา้เพื่อ

ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประสานงานกบัอาจารยใ์นหลกัสูตรเพื่อจดัซ้ือ จดัหา เอกสาร หนงัสือ ตาํรา สําหรับอาจารย ์

และนกัศึกษาในหลกัสูตร มีการจดัการอุปกรณ์สาํหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ ของ

หลักสูตร มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านเทคนิค ในการดาํเนินการด้านข้อมูลข่าวสารทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟแวร์ เพื่อการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาในหลกัสูตร  

  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ คาํนึงถึงการสร้างความมัน่ใจว่าขอ้มูล สารสนเทศมีคุณภาพ

และพร้อมใชง้านโดยมีวิธีการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงคุณสมบติัตามตอ้งการดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.5 อีกทั้งมีการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูใ่ห้พร้อมสําหรับการใชง้านตลอดเวลา โดย

การกาํหนดใหเ้ลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ รับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ของงาน

การเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ อีกทั้งยงัได้มีการจดัส่งขอ้มูล และสารสนเทศถึง คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรฯ ทุกคนเม่ือมีความตอ้งการใชข้อ้มูล และก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ทุกคร้ัง 
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ตารางที ่4.5การจดัการขอ้มูลของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คุณลกัษณะของข้อมูล สารสนเทศ วธีิการจดัการข้อมูลสารสนเทศ 

1. ความรวดเร็ว • มีการปรับปรุง  และทบทวนข้อมูลอย่างสมํ่ า เสมอในการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

• จดัทาํรายงานท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการการใชง้านไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

• ใหบุ้คลากรพฒันาระบบการปฏิบติังานดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ความถูกตอ้ง • ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการตดัสินใจนั้นมีการตรวจสอบขอ้มูลโดยคณะกรรมการ

หลกัสูตรฯรวมถึงพิจารณาความสอดคลอ้งกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ความทนัสมยั • ขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจนั้นมีตรวจสอบจากความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์อยู่

ตลอดเวลาโดยประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

4. ปลอดภยั • มีการกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
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หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร 

ความผูกพนัของบุคลากร 

 งานการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขับเคล่ือนโดย  

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ เพื่อจะก่อให้เกิดการ

ดาํเนินงานไปในแนวทางเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ งานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯ จึงได้

กาํหนดแนวทางการทาํงานเพื่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมภายในองค์กรท่ีสนองต่อวฒันธรรมท่ีพึงประสงคข์อง

มหาวทิยาลยัมหิดล ดงัน้ี 

   1)  ใฝ่รู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เป็นคนรักการเรียนรู้ เพื่อพฒันาตนเองและนาํความรู้ใหม่ๆ มา

ประยกุตก์บักระบวนการทาํงาน รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนร่วมงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

   2) มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัในการสร้างความพึงพอใจและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บทกัษะความรู้

และประสบการณ์อยา่งมีประสิทธิผล 

   3) เคารพให้ เ กีย รติผู ้ร่วมงานโดยเปิดรับฟั งความคิดเห็น มีความยืดหยุ่น  ผ่อนปรน 

ประนีประนอม นาํจุดแขง็ของทุกคน สร้างความสาํเร็จของการทาํงานใหเ้หนือความคาดหมาย 

   4) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณตั้งมัน่ในความถูกตอ้ง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ยึดมัน่ในกรอบของ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

   5) มุ่งมัน่เพื่อความสาํเร็จทุ่มเทการทาํงานต่องานท่ีไดรั้บยึดถือคุณภาพและมาตรฐานเป็นพื้นฐาน

ในการทาํงาน 

   6) ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัและหากระบวนการหรือวิธีการทาํงาน

ใหม่ๆ ท่ีช่วยใหก้ารทาํงานดีข้ึน 

   7) มีความหนกัแน่น มองการณ์ไกลมัน่คงต่อสถานการณ์ปกติและวิกฤต มีวิสัยทศัน์ กลา้คิดกลา้

ทาํเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
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นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามคัคี ความผกูพนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน ภาควิชาฯ และ

สถาบนั ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมในดา้นวฒันธรรมพิธีทาํบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีมีการจดัอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี โครงการโลกน่าอยู ่รวมหมู่อุตสาหการ สืบสานส่ิงแวดลอ้มเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการไปปลูกป่าชายเลน งานเล้ียงอาจารยผ์ูเ้กษียณอายงุานธรรมไทยเป็น รวมทั้งยงัสนบัสนุน

ให้บุคลากรเขา้ร่วมสันทนาการท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยั นัน่

คือ งานกีฬามหาวทิยาลยั เป็นกิจกรรมสันทนาการสําหรับ

บุคลากร ซ่ึงจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากร

ระหว่างคณะ รวมทั้งยงัมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือวกิฤตการนํ้าท่วมอีกดว้ย  

การจดัการผลการปฏบิติังาน 

  งานการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการ

ตั้งเป้าหมายผลการดาํเนินงานรายบุคคลถูกสร้างข้ึนโดยพิจารณาจากแผนปฏิบติัการเพื่อให้ตอบสนองต่อ

แผนยุทธศาสตร์และสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั

กบัความตอ้งการของงานการเรียนการสอนหลกัสูตร

ปริญญาตรีฯ อีกทั้งยงัพิจารณาจากขอ้มูลส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

เพื่อให้เหมาะสมกบัความสามารถท่ีแตกต่างกนัไป

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวมทั้งร่วม

พิจารณากบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ในท่ี

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายในการดาํเนินงาน และสร้างความพึงพอใจ

ในการทาํงานรวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน

อยา่งชดัเจน ส่งผลใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีดีสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

  การติดตามทบทวนผลการปฏิบติังานเกิดข้ึนในทุกการประชุม เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงผลการ

ดาํเนินงานของแต่ละคน รวมถึงการปรับแผนปฏิบติัการให้เกิดความคล่องตวัเขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

และการปรับเปล่ียนเป้าหมายผลการดาํเนินงานของแต่ละคน และช่วยให้บุคลกากรทุกคนตระหนักถึง

รูปที ่5.1-1 ระบบการจดัการผลการปฏิบตังิาน 
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ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง โดยพิจารณาถึงลกัษณะของสายงานดา้นอาชีพและความรู้ดว้ย โดยภาพรวมของ

ระบบการจดัการผลการปฏิบติังานแสดงในรูป 5.1-1 

  

การเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จาํเป็นตอ้งมีการบริหารและพฒันาคณาจารย์

อยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั  โดย

เร่ิมมีการพฒันาคณาจารย์ตั้ งแต่อาจารย์ใหม่ให้เข้าร่วมโครงการ “พฒันาอาจารย์ใหม่” เป็นโครงการ

ปฐมนิเทศ ให้ความรู้ในเร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวทางการขอขอ้กาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ คาํแนะนาํดา้น

การจดัการเรียนการสอน วิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตส่ือการสอน เพื่อการพฒันาการ

สอนของอาจารย  ์รวมทั้งมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล

ควบคุมให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติัรวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดย

ใชผ้ลการเรียนรู้และขอ้มูลจากความคิดเห็นของผูเ้รียน นอกจากนั้น ยงัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรสายสนบัสนุนท่ี

มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของหลกัสูตร 

 นอกจากใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา

คณาจารยแ์ลว้ งานการเรียนการสอนหลกัสูตร

ปริญญาตรีฯ ยงัได้ให้การสนับสนุนต่อการ

พฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรสนบัสนุนการ

เรียนการสอนอีกด้วย เพื่อให้ เ กิดผลการ

ดาํเนินงานท่ีดี และความหน้าในสายอาชีพ 

โดยการสนับสนุนในการเรียนรู้และการ

ฝึ ก อ บ ร ม  แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร จัด ใ ห้ มี ก า ร ใ ห้

คาํปรึกษาทั้งในเร่ืองส่วนตวัและด้านอาชีพ 

การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ  

  บุคลากรสนับสนุนมีบทบาทสําคัญ

ในงานด้านธุรการมีหน้า ท่ีหลัก  คือ ช่วย

ปฏิบัติงานทุกด้านของภาควิชาฯ แบบ One 

Stop Service เต็มใจให้บริการ Smile Service 

ด้วยรอยยิ้ม รับผิดชอบต่องาน ปฏิบัติด้วย
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ความรักและความสามคัคี ทาํงานเป็น Team Work เพื่อใหก้ารปฏิบติังานอยา่งราบร่ืน โดยการกาํหนดหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป และ

พนกังานบริการ พร้อมกบัมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานตาํแหน่งประเภทบุคลากรสนบัสนุนการ

เรียนการสอนเช่นเดียวกบัระบบการประเมินผลคณาจารย ์(PA) 

 เจา้หนา้ท่ีในงานธุรการไดใ้ห้ความสําคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยมีการจดั

ประชุมธุรการภาคฯ เพื่อมีการแบ่งปันความรู้ในการปฏิบติังานจากการเขา้รับการอบรมเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขท่ีคน้พบจากการปฏิบติังานจริง และมีการวางแผนการดาํเนินงานเพื่อ

ช่วยงานของภาควิชาฯ ตวัอย่างเช่น การวางแผนการทาํงานในช่วงระหวา่งปิดภาคการศึกษา เพื่อให้ทนัต่อ

การเปิดภาคการศึกษาใหม่จึงไดมี้การดาํเนินงานจดัเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา การตรวจสอบอุปกรณ์

การเรียนการสอน หรือการจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนของภาควิชาฯ นอกจากนั้นยงัมี

การใหค้วามสนใจในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน โดยการรณรงคใ์หช่้วยกนัประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

 ตวัอย่างการฝึกอบรมท่ีประธานหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และเลขานุการไดเ้ขา้

ร่วม ตามลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานในแต่ละบุคคล โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนทั้งภายใน 

และภายนอกของภาควชิาฯ อาทิเช่น 

• ประธานหลกัสูตรเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการฯ เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 

• คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เขา้ร่วมสัมมนาวิชาการ หวัขอ้เร่ือง มหาวิทยาลยัไทยบนเวที

โลก คร้ังท่ี 3 เร่ือง การปฏิรูประบบอุดมศึกษา: บทเรียนจากเดนมาร์ก ท่ีจัดโดยสถาบัน        

คลงัสมองของชาติ 

• เลขานุการเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการฯ เร่ืองเทคนิคการวิเคราะห์ตดัสินใจเพื่อแก้ไขและ

พฒันางาน (Decision Making Skills) 

  ทั้งน้ีได้มีการนํามาถ่ายทอดสู่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรฯ และการประชุมธุรการภาคฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชค้วามรู้และทกัษะใหม่ในการ

ปฏิบติังานท่ี เพื่อใหเ้กิดความยืดหยุน่ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการดา้นการศึกษา 

ผูเ้รียน ผูใ้ช้บัณฑิต และเพื่อนําไปสู่การทาํงานท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับมีการ

สนับสนุนให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้และทกัษะท่ีได้จากการพฒันามาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  ระบบการพฒันาการเรียนรู้ของงานการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรีฯไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัท่ี

สาํคญัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลของการเรียนรู้ดงัน้ี 

   1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานสําเ ร็จตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์

   2) การเรียนรู้ระดบัองค์กร โดยการนาํความรู้ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมมาถ่ายทอด 

แบ่งปันในท่ีประชุมเพื่อใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานได ้

   3) ทกัษะและความสามารถรายบุคคลท่ีต้องมี เพื่อให้การดาํเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายการ

ดาํเนินงานของแต่ละบุคคล 

   4) ผลการทบทวนการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารปรับปรุงการปฏิบติังานเกิดประสิทธิผล 

 ทั้งน้ีภาควชิาฯ จึงไดมี้การดาํเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัมหิดลท่ีไดมี้การกาํหนดให้มี

การพฒันาพนกังานมหาวิทยาลยัในลกัษณะต่างๆอาทิเช่น การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวิจยั

การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการไปปฏิบติังานบริการทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพฒันา

พนกังานมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 

ขดีความสามารถและอตัรากาํลงัผูป้ฏบิติังาน 

 ง า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

หลักสูตรปริญญาตรีฯ  มีการสรรหา

และคดัเลือกบุคลากรภายในภาควิชาฯ 

ในการเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรฯ เพื่อเตรียมพร้อมใน

ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร           

จนบ รรลุผล สํา เ ร็จแล ะบรรลุ แผ น

ยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการดัง      

รูปท่ี 5.2-1 

  การประเมินความตอ้งการดา้น   

ขีดความสามารถ ประธานหลักสูตร

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขี ด
รูปที ่5.2-1กระบวนการประเมินขีดความสามารถและอตัรากาํลงั 
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ความสามารถในการดาํเนินงานบริหารหลกัสูตร ให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เพื่อระบุความตอ้งการ

ดา้นอตัรากาํลงั โดยพิจารณาจาก 

• กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  

• แผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการจาํนวนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ในปัจจุบนั 

• หนา้ท่ี ภาระงาน ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

  เม่ือมีความตอ้งการอตัรากาํลงั ประธานหลกัสูตรจะนาํเขา้ในวาระการประชุมเพื่อทาํการพิจารณา

สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากบุคลากรและอาจารยป์ระจาํภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี

ปัจจยัในการพิจารณาคือ 

• วตัถุประสงคข์องความตอ้งการอตัรากาํลงั 

• หนา้ท่ี ภาระงาน ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรและอาจารย ์

• ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  

 จากนั้นประธานหลกัสูตรทาํหนังสือขอเสนอรายช่ือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ถึงคณบดีผา่นหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

  มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

บรรยากาศในการทาํงาน สวสัดกิารและสทิธิประโยชน ์

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีนโยบาย 5สเพื่อเป็นแนวทางท่ีใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

สภาพแวดล้อมในการทาํงานภายในภาควิชาฯ เน่ืองจากหัวหน้าภาคฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

สภาพแวดล้อมในการทาํงานของบุคลากรและอาจารย์ประจาํภาควิชาฯ รวมถึงคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ ท่ีมีผลต่อความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดิภาพในการปฏิบติังาน 
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ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง 

คณะ ก รรม ก ารบ ริหา รหลัก สู ตรฯ  เ ป็นไ ป ตา ม นโย บ า ยท รัพ ยา ก รบุค ค ล แล ะ ก ฎระ เ บีย บ ข อง

มหาวทิยาลยัมหิดลซ่ึงจะไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี  

    1) ดา้นการเงิน     5) ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

    2) ดา้นการรักษาพยาบาล   6) ดา้นการเชิดชูเกียรติ  

    3) ดา้นท่ีพกัอาศยั    7) สวสัดิการอ่ืนท่ีส่วนงานอาจจดัเพิ่มเติม 

    4) สิทธิการลา 
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หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

ระบบงาน 

 ในดา้นการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ไดด้าํเนินการออกแบบ

ระบบงานให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตามพนัธกิจดา้นการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล แบบชั้นเรียน

ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ย

กว่า 15 สัปดาห์ ซ่ึงแบ่งเป็นการบริหารจดัการด้านการศึกษา กระบวนการจดัหลกัสูตร และการเรียนการ

สอน และปัจจยัเก้ือหนุน เพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรฯ ได้

มีการบริหารหลกัสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย ์การบริหารบุคลาการ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการให้สนับสนุนให้คาํปรึกษานักศึกษา รวมทั้งมีการพิจารณาความ

ตอ้งการของตลาดอุตสาหกรรม สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ดงัแสดงในรูปท่ี 6.1 

 

 

รูปท่ี 6.1 ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ                                               

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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  โดยระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรฯ นั้นไดมี้การบูรณาการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตมีหน้าท่ีหลกั คือการบริหารหลกัสูตรให้

บรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และเน่ืองจากหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเป็นตวักาํหนด

คุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิต หรือคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์ห้เป็นผูท่ี้มี

ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงเป็นผูท่ี้

มีจริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

  คณะกรรมการหลกัสูตรฯ มีการพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของบณัฑิตเพื่อให้บณัฑิตของภาควิชาฯ มี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์อสังคม และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอุตสาหกรรม โดยการกาํหนดกลยุทธ์ หรือ

กิจกรรมของนักศึกษา และเพื่อเป็นการพฒันาสู่ความเป็นเลิศนั้นคณะกรรมการหลกัสูตรฯ ยงัได้มีการ

พฒันาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยยึดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมไปถึงการกาํหนดกลยุทธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันา และกลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละดา้น ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการจดัหลกัสูตร และการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการหลกัท่ีส่ง

มอบคุณค่าใหแ้ก่นกัศึกษาโดยตรง  

 

การจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ รับผิดชอบในการจดัหลกัสูตร และการเรียนการสอนโดยตรง ซ่ึง

ไดด้าํเนินการจดัทาํขอ้กาํหนดในการจดัหลกัสูตร และการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ สภาวศิวกร และมหาวทิยาลยัมหิดล โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ี  

   1) การพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   2) การจดัรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง

วศิวกรรมตามเกณฑม์าตรฐานสภาวศิวกร 

   3) การจดัรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

   4) การวดัผล และการสาํเร็จการศึกษาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาํหนด 

   5) การเรียนการสอนใหค้วามสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยเนน้ให้เกิดการนาํไปประยุกต์

ในการประกอบอาชีพสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ กระตุน้ใหเ้กิดความคิดตามหลกัของเหตุและผล อีกทั้ง

ยงัสอดแทรกเน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
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   6) การเรียนการสอน ส่งเสริมให้นกัศึกษามีทกัษะความสามารถในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

ทั้งใน และนอกหอ้งเรียนรวมถึงรู้จกัวเิคราะห์และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง 

   7) การเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้อย่างทัว่ถึง ตามความแตกต่าง และ

ขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 และในการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนคณะกรรมการการบริหารหลกัสูตรฯ ได้คาํนึงถึง

ปัญหาของนกัศึกษาเม่ือแรกเขา้ จึงไดมี้การจดัทาํกลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา หรือขอ้จาํกดั 

ของนกัศึกษา ดงัตารางท่ี 6.1  

ตารางที ่6.1 กลยทุธ์ในการดาํเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา หรือขอ้จาํกดัของนกัศึกษา 

 

กระบวนการทาํงาน 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดาํเนินการจดัหลกัสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ภาพรวมของกระบวนการจดัหลกัสูตร และการเรียนการสอน ดงัแสดงใน

รูปท่ี 6.2-1  

ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ กลยทุธ์ในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 

ปัญหาการปรับตวัของนกัศึกษา 

 

1. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั 
2. จดักิจกรรมปฐมนิเทศรุ่นพี่พบรุ่นน้อง อีกทั้งการพบอาจารย ์

และพี่เจา้หนา้ท่ีธุรการ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นต่างๆ 
3. จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะนาํการหางาน การสัมภาษณ์งาน 

การวางตวัและปรับตวัเขา้กบัสังคม 
 

ปัญหาความรู้ในดา้นวศิวกรรม 1. ปรับพื้นฐานและใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิชาชีพทางวิศวกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2. จดักิจกรรมการให้ความรู้ อบรม เก่ียวกบัพระราชบญัญติัทาง
วชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 

3. จดัการทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมตัวไปทดสอบในการขอ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ) 

ปัญหาดา้นภาษาองักฤษ 1. จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ 
2. จดัการทดสอบและให้ความรู้ทางภาษาองักฤษ เช่น  TOEFL , 

IELTS, TOEIC 
3. ส่งเสริมใหน้าํเสนอ และส่งผลงานประกวดระดบันานาชาติ 
 

 

กา
รจ

ดัก
าร

กร
ะบ

วน
กา

ร 



42 รายงานการประเมินตนเอง 

รูปที6่.2-1กระบวนการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผน และดาํเนินการจัดโครงสร้างของหลักสูตร

ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรีและการฝึกงานซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร และข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัย และดาํเนินการจดัทาํรายละเอียดของ

หลกัสูตร เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการศึกษา

โดยมุ่งเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ จึงได้ร่วมกัน

กําหนดมาตรฐานคุณภาพท่ีสําคัญในการ

จดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

  1) กําหนดมาตรฐานของการจัดทํา

รายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ์

ภาคสนามให้จัดทําตามกําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทั้ ง น้ี เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

สอดคล้องและเป็นไปตามแผนท่ีวางไวใ้น

รายละเอียดของหลกัสูตร 

  2) กาํหนดมาตรฐานในรายวิชาท่ีมีผูส้อน

มากกวา่ 1 คนโดยการกาํหนด Course Director เป็นผูจ้ดัการในการจดัทาํรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้    

การสอนและการประเมินผลเกิดมาตรฐานเดียวกนั ส่งผลให้ให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มไดรั้บทกัษะความรู้ใน

มาตรฐานเดียวกนั 

   3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นสําคญัให้นกัศึกษามีประสบการณ์

ในการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฎี ปฏิบติั และการคน้ควา้ และในการจดัการเรียนการสอนนั้นความ

รับผิดชอบ หน้าท่ี ของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบแต่ละรายวิชาจะเป็นไปตามแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา ซ่ึงแผนท่ีจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบของ

อาจารยต่์อมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น 
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   4) การประเมินผลไดก้าํหนดวิธีการวดัผลให้ตรงกบัทกัษะท่ีตอ้งการวดั เช่น การสอบขอ้เขียน 

การสอบปฏิบติั เป็นตน้ และไดช้ี้แจงใหน้กัศึกษาไดรั้บรู้ก่อนการเรียนการสอนในแต่ละวชิา 

   หลงัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดาํเนินการจดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียด

ของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนามแลว้ จากนั้นประธานหลกัสูตรดาํเนินการจดัส่งรายละเอียดเพื่อ

ขออนุมติัหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัมหิดล สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกรตาม

ขั้นตอนของมหาวทิยาลยัมหิดล 

 

การปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

 ภายหลงัจากสภามหาวทิยาลยัมหิดล สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกรอนุมติั

และรับรองหลกัสูตรแลว้ จากนั้นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดาํเนินการจดัการเรียนการสอน

ตามรายละเอียดของหลกัสูตรและของรายวิชา ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัในแต่ละรายวชิา 

 

 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน

ของแต่ละรายวิชารวมถึงการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบจัดทํารายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชารายงานผล

ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ภาคสนามว่าไดบ้รรลุผลการเรียนรู้

ตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียด

ของรายวิชาและของประสบการณ์

ภาคสนามหรือไม่และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป อีกทั้ งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ดาํเนินการทบทวนปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์จากปัจจยัต่างๆ และจดัทาํ

รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาํปีการศึกษา เพื่อสรุปภาพรวมของผลการจดั      

การเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา และการบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรในการหาแนวทางการปรับปรุง

พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้มีความคล่องตวั ตอบสนองทนัต่อเหตุการณ์ โดยไดน้าํขอ้มูลจาก

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  

รูป 6.2-2กระบวนการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน        
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 นอกจากน้ี ประธานหลกัสูตรไดน้าํแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีพิจารณา

ร่ ว ม กับ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลัก สู ต ร ฯ  เ ข้ า ใ น ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม 

อุตสาหการเพื่อถ่ายทอดให้อาจารยป์ระจาํภาควิชาฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนภาพรวมของกระบวนการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนแสดงในรูป 6.2-2 

 

การปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

 การปรับปรุงกระบวนการทาํงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ประธานหลกัสูตรจดัให้มี

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ 

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่องานการเรียนการสอนและต่อหลกัสูตร และมีการประเมินประสิทธิผลการเรียน

การสอน โดยประเมินจากกลลุทธ์ของการสอน และทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

รวมทั้ งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด้วย ทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส่งผลให้สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนแผน            

การดาํเนินการและกระบวนการทาํงานไดอ้ย่างคล่องตวั รวมทั้งการทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุง ทาํให้เกิดการปรับปรุงท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัและ

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา  
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หมวด 7 ผลลพัธ์ 

7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลติภณัฑ ์

 การเรียนรู้ของนักศึกษา คือผลลัพธ์จากหลักสูตร ซ่ึงมีตัววดัผลการดําเนินการท่ีสัมพันธ์กับ            

ความตอ้งการของนกัศึกษาในการมีงานทาํหลงัจากสาํเร็จการศึกษา ดงัแสดงในรูปท่ี 7.1-1 แสดงถึงแนวโนม้

ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดท้าํงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 6 เดือน โดยใน     

ปีการศึกษา 2553 มีผลลพัธ์ท่ีสูงข้ึนและมีผลลพัธ์ท่ีสูงกวา่เป้าหมาย ผลลพัธ์การศึกษาภายในเวลาท่ีกาํหนด

ของนกัศึกษามีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในปีการศึกษา 2553 มีผลลพัธ์ท่ีสูงกวา่เป้าหมายดงัแสดง

ในรูปท่ี 7.1-2 

นอกจากน้ียงัมีการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 

พบว่ามีผลลพัธ์ของระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรเท่ากบั 

4.06 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รวมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพ        

การจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิา ซ่ึงมีผลลพัธ์ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียน

ท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา เท่ากับ 3.79 คะแนน         

(จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

 

รูปท่ี 7.1-1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดท้าํงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 6 เดือน 
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รูปท่ี 7.1-2 ร้อยละของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีสาํเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 

7.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลกูคา้ 

 การพฒันาการดาํเนินการให้มีผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นผูเ้รียนท่ีดี เกิดจากการมีกระบวนการท่ีสร้าง

ความผูกพนัตลอดวงจรการเรียนรู้ของหลกัสูตร ให้เป็นไปตามความตอ้งการประกอบดว้ย การเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กับนักศึกษา การให้คาํปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร การจดัส่ือวสัดุ 

อุปกรณ์และสถานท่ี ท่ีมีความพร้อมและทันสมัยต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร และการสร้าง

สภาพแวดล้อมบรรยากาศและนนัทนาการท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซ่ึง

แสดงผลการดาํเนินการในปีการศึกษา 2550-2554 ดงัรูปท่ี 7.2-1, 7.2-2, 7.2-3 และ 7.2-3 พบว่าผล              

การดาํเนินการมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีระดบัการดาํเนินการเพื่อสร้างความผูกพนั         

แก่นกัศึกษาท่ีดี 

0

20

40

60

80

100

2550 2551 2552 2553

จาํนวนนกัศึกษา 

 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีทีสํ่าเร็จการศึกษาภายในเวลาทีก่าํหนด 

ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย 



ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 47 

 

รูปท่ี 7.2-1 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 

 

 

รูปท่ี 7.2-2 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
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รูปท่ี 7.2-3 มีการบริหารจดัการส่ือวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ี เพื่อการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

รูปท่ี 7.2-4 มีการสร้างสภาพแวดลอ้มบรรยากาศและนนัทนาการท่ีส่งเสริม                                                   

ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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7.3 ผลลพัธ์ดา้นการเงนิและตลาด 

 ด้วยสภาวะการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้หลกัสูตรตอ้งมีการพฒันากระบวนการ

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อทาํใหห้ลกัสูตรเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงเป็นความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ท่ีสําคญัอีกอยา่ง

หน่ึงของงานการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากผลลัพธ์ใน            

ดา้นการตลาด ดงัแสดงในรูปท่ี 7.3-1 พบวา่จาํนวนการรับนกัศึกษาให้ไดต้ามแผนการรับนกัศึกษามีผลลพัธ์

ท่ีลดลงเม่ือปีการศึกษา 2553 ทั้ งในกลุ่มของระบบแอดมิชชั่นผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการ                 

การอุดมศึกษา และในกลุ่มของระบบโควตาเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยภาควิชาฯมีการดาํเนินการปรับปรุง 

แกไ้ขจากปัญหาดงักล่าวจึงทาํใหมี้ผลลพัธ์ในปีการศึกษา 2554 ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก 

 ภาควิชาฯ ยงัมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดักิจกรรมให้กบันกัศึกษา โดยมีจาํนวนโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม สุขภาพ และเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์มากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวอี้กดว้ย 

 

 

รูปท่ี 7.3-1 จาํนวนนกัศึกษาท่ีรับจริงต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะรับ 
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7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บคุลากร 

บุคลากรมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้การดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัวดัท่ีสําคญั

ของอตัรากาํลงับุคลากรซ่ึงสะทอ้นถึงการสรรหาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยการพิจารณาจาก

จาํนวนจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ

ดาํเนินงานหลกัสูตร ดงัแสดงในรูปท่ี 7.4-1 พบวา่มีผลลพัธ์ท่ีดีตรงตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ีการมุ่งเนน้ในการพฒันาบุคลากรก็เป็นส่วนสําคญัในการพฒันาหลกัสูตร โดยการจดัทาํ

ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนซ่ึงมีผลการดาํเนินการดงัในรูปท่ี 7.4-2 พบวา่มีผลการ

ดาํเนินการท่ีสูงกวา่เป้าหมายและอยูใ่นระดบัดี ประกอบกบัภาควิชาฯมีอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

คิดเป็นคะแนน 3.7 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) พร้อมดว้ยมีการมุ่งเนน้พฒันาอาจารยใ์หม่ทุกคน

โดยการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน และมีการพฒันาความรู้ให้กบัอาจารยป์ระจาํ

ทุกคนทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนํามาพฒันางานด้านการเรียนการสอน และความเติบโตใน           

สายอาชีพอีกดว้ย 

 

 
รูปท่ี 7.4-1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน                            

ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 
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รูปท่ี 7.4-2 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสทิธิผลของกระบวนการ 

 ความสําเร็จของการพฒันาหลกัสูตร คือ การท่ีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและสภาวศิวกร ซ่ึงเป็นตวัวดัผลการดาํเนินการท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรให้ความสําคญั สําหรับการพฒันาการดาํเนินการเพื่อให้มีผลลัพธ์ด้านกระบวนการท่ีดี 

ประกอบด้วย ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล

สอดคล้องกบัหลกัการการศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นศูนยก์ลางดงัในรูปท่ี 7.5-1 และ 7.5-2 พบว่ามีผล           

การดาํเนินการท่ีดีซ่ึงตอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินและ

ปรับปรุง พฒันา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และระบบและกลไก          

การพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต แสดงผลการดาํเนินการดงัในรูปท่ี 7.5-3 และ  

7.5-4 พบวา่มีผลการดาํเนินการท่ีดี และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  

 นอกจากน้ียงัมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายรายวิชาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 2554 พบว่ามีผลลพัธ์ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเท่ากบัร้อยละ 43.33 ซ่ึง

มากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้(ร้อยละ 25)  
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52 รายงานการประเมินตนเอง 

 
รูปท่ี 7.5-1 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

 

 
รูปท่ี 7.5-2 มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัหลกัการ                                   

การศึกษาท่ีเนน้การเรียนรู้เป็นศูนยก์ลาง 
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รูปท่ี 7.5-3 มีการประเมินและปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

 

 
รูปท่ี 7.5-4 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
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54 รายงานการประเมินตนเอง 

7.6 ผลลพัธ์ดา้นการนาํองคก์ร 

 การนําองค์กรของประธานหลักสูตรทั้งในด้านภาวะผูน้ําของประธานหลักสูตร ดังแสดงใน             

รูปท่ี 7.6-1 พบวา่มีผลการดาํเนินการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และในปีการศึกษา 2554 บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

และการกาํหนดโครงสร้าง ผูรั้บผดิชอบทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนงานดา้นการบริหารจดัการการศึกษา

ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและของชาติ ดงัแสดงในรูปท่ี 7.6-2 พบวา่แนวโนม้ของ 

ผลการดาํเนินการท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปัจจุบนั 

 

 
รูปท่ี 7.6-1 ภาวะผูน้าํของประธานหลกัสูตร 
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รูปท่ี 7.6-2 มีการกาํหนดโครงสร้าง ผูรั้บผดิชอบทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนงานดา้นการบริหาร              

จดัการการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและของชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองของงานการเรยีนการสอน 

หลกัสตูรปรญิญาตรปีีงบประมาณ 2554 

 

ท่ีปรกึษา  : รองศาสตราจารยศุ์ภชยั นาทะพนัธ ์

ผูจ้ดัท า  : นายชลธี  โฆษิตชยัมงคล     

   นางสาวดลนาฏ  วงิวรรณ ์

        นายพุฒิกร  ตัง้กิจสมบูรณ ์   
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