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ค าน า 
ตามท่ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น 

ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชร้ะบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 

3 ระดบัคือ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษามีอิสระในการ

เลือกระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลท่ีสามารถประกนัคุณภาพไดท้ั้ง 3 

ระดบั 

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการงานวิศวกรรม จึงไดจ้ดัท า

รายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใช้ระบบการประกนัคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme 

Level Version No. 3.0 ในระดบัหลกัสูตร เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรในระหว่างวนัท่ี 1 

สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและ

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการด าเนินงานให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเพื่อคุณภาพในการผลิต

บณัฑิตทางวศิวกรรมศาสตร์ และเป็นไปตามพนัธกิจทั้ง 3 ดา้นของมหาวทิยาลบัสงขลานครินทร์ ซ่ึงรายงาน

ประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในน้ียงัเป็นหลกัฐานดา้นการบริหารการศึกษาท่ีจะเผยแพร่ให้ประชาคม

รับทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัและประเทศชาติต่อไป 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

      กรกฎาคม 2559 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีความต้องการวิศวกรท่ีมีความสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ดังน้ีคือ 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) บริหารธุรกิจ (Administration) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) เพื่อเป็นก าลังส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินให้มี

ความสามารถในการแข่งขนัทั้งทางดา้น คุณภาพ (Quality) ราคา (Price) ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) 

และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  (Environmental Conservation) โดยสามารถเช่ือมโยงวิทยาการต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นมาของทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคมท่ี

ย ัง่ยืน ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม

ภาคใตอี้กดว้ยจึงไดก้ าหนดปรัชญาของหลกัสูตรไวคื้อมุ่งผลิตวิศวกรการจดัการ (Management Engineer) 

ให้เป็นผูมี้ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) รวมถึงมีศกัยภาพ (Potential) เพียงพอในการบริหาร

จดัการงานวศิวกรรมและเทคโนโลย ีโดยสามารถออกแบบ (Design) วางแผน (Planning) และบริหารจดัการ 

(Management) หน่วยงานหรือส่วนงานต่างๆ ขององคก์รอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และประสิทธิผล (Effectiveness) สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ (Systematic Solving) เพื่อการพฒันา

ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล (International) ควบคู่ไปกับการพฒันาด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการผลิตวิศวกรดงักล่าวให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม จึงไดร่้วมกนัจดัท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกนัคุณภาพ AUN-QA Assessment at 

Programme Level Version No. 3.0 ระดบัหลกัสูตร ท่ีประกอบดว้ย 11 ตวับ่งช้ี (AUN.1- AUN.11)  
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บทที ่1 

ส่วนน า 
 
โครงร่างหลกัสูตร (Program Profile)  

1. ประวติัโดยยอ่ของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เป็น

หลกัสูตรท่ีไดจ้ดัท าข้ึนจากนโนบายการพฒันาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของ รศ.ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข อดีต
อธิการบดีและคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั โดย ดร.นิทศัน์ เพราแกว้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในขณะนั้น (พ.ศ. 2552) ได้รับมาด าเนินการด้วยการมอบหมายให้คณะกรรมการจดัท า
หลกัสูตร จดัท าหลกัคิดและร่างหลกัสูตรเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัต่าง ๆ 

2. วตัถุประสงค ์จุดเนน้ จุดเด่นของหลกัสูตร 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรคือเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
    2.1 มีความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาการทั้งทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร

จดัการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและพฒันาทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของประเทศ 

    2.2 มีทกัษะเพียงพอในการปฏิบติังานด้านการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน 
รวมทั้งบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ
ชุนชน 

    2.3 มีความรู้ในการจดัการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบและวางแผนจดัระบบงานต่างๆ ได้
อยา่งสอดคลอ้งกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    2.4 สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการผสมผสาน
ความรู้ทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์และการบริหารจดัการมีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพวศิวกรรม 

    2.5 มีจริยธรรม คุณธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
จุดเด่นของหลกัสูตรคือ ไดมี้การจดัโครงสร้างและเน้ือหาหลกัสูตรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สภาวิศวกร (วิศวกรรมอุตสาหการ) อีกทั้งสามารถผลิตวิศวกรดา้นการจดัการท่ีสามารถสอบเป็นผูค้วบคุม
ระบบบ าบดัมลพิษน ้ า ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ ผูค้วบคุมระบบการจดัการกากอุตสาหกรรม ตาม
ขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได ้

3. โครงสร้างการจดัองคก์ร และการบริหารจดัการ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจดัการงานวิศวกรรม โดยอยู่ภายใตก้ารบริหาร

จดัการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามล าดบั 
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4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควชิา 
นโยบายดา้นประกนัคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งเนน้ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
เป็นหลกั โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยั และวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี  

ในระดบัคณะไดด้ าเนินงานตามตวับ่งช้ี ทุกตวัของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ส่วนในระดบัสาขาวิชา/
หลกัสูตรนั้น เปิดโอกาสให้เลือกด าเนินการไดต้ามตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของหลกัสูตร เพื่อให้การ
ด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จึงจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและบริหารความเส่ียงข้ึน  โดยมีคณบดีเป็นประธานและ
ตวัแทนจากทุกหลกัสูตรเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 

5. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัสูตร  
 โครงสร้างหลกัสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาภาษา         9 หน่วยกิต        
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต         
3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     9 หน่วยกิต       

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                            101 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน     18 หน่วยกิต                   
2) กลุ่มวชิาแกน        33 หน่วยกิต                   
3) กลุ่มวชิาชีพ       50 หน่วยกิต

          - บงัคบั       41 หน่วยกิต 
  - เลือก         9 หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวชิาการฝึกงาน/ โครงงานหรือสหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 

 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถา้มี) 
- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. ผศ.ดร. พงศกร ศานติชาติศกัด์ิ 
2. ผศ.ดร. ชดาภษัท สุดศิริ 
3. ดร.ยทุธพงศ ์ เพียรโรจน์ 
4. ดร.อนนัตศกัด์ิ ศกัด์ิอ านวย 
5. ดร.สายสุนีย ์จ  ารัส 
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- อาจารยผ์ูส้อน 
1. ผศ.ดร.สมทิพย ์ด่านธีรวณิชย ์
2. ดร.สุธิดา  หมาดโตะ๊ซ๊ะ 
3. ดร.ไกรสร ปุ่นยอ่ง  
4. ดร.ปัทมา  เสนทอง 
5. ดร.เชาวนา  ยีร่งค ์
- ไม่มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

 บุคลากรสนบัสนุน 
             นางสาวประกายแกว้ โกวทิกิตติกุล เจา้หนา้ท่ีประสานงานหลกัสูตร 

 นกัศึกษา 
-  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ านวน 27 คน 
-  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 38 คน 

 ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ศิษยเ์ก่า 
- ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 

 งบประมาณ 
- งบประมาณรายรับตามแผน (หน่วยบาท) ดงัน้ีคือ 

 
รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 
เงินอุดหนุนจาก
มหาวทิยาลยัหรือรัฐบาล 

300,000 400,000 500,000 500,000 500,000 

รวมรายรับ 3,180,000 6,160,000 9,140,000 12,020,000 12,020,000 
 

- งบประมาณรายจ่ายตามแผน (หน่วยบาท)  
ใชง้บประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดข้องวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ีคือ 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคคลากร 3,537,560 3,735,400 3,968,720 4,203,300 4,427,760 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 4,216,700 5,623,800 7,358,700 8,965,400 9,453,700 
3. งบเงินอุดหนุน 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) 3,180,000 6,160,000 9,140,000 12,020,000 12,020,000 
ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภณัฑ ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวม (ก) + (ข) 10,004,260 11,709,200 13,477,420 15,618,700 16,331,460 
จ านวนนกัศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 166,737 97,576 74,874 65,077 68,047 
 

 ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
  หอ้งปฏิบติัการ 

  - หอ้งปฏิบติัการเขียนแบบวิศวกรรม 

  - หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 

  - หอ้งปฏิบติัการเคมี 

  - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  - โปรแกรม Tell Me More  

  ครุภณัฑ์ 

  - เคร่ืองเล่ือยช้ินโลหะ 

  - เคร่ืองตดัแผน่โลหะ 

  - เคร่ืองเจาะขนาดใหญ่ 

  - เคร่ืองเจียระไนกลมเล็ก 

  - เคร่ืองเจียระไนราบขนาดใหญ่ 
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  หนงัสือ ต าราเรียน และวารสารท่ีมีอยู ่มีดงัน้ี 

         -  หนงัสือ (ภาษาไทย)                   มีจ านวน          1,003 ช่ือเร่ือง 

         -  หนงัสือ (ภาษาต่างประเทศ)       มีจ านวน     416 ช่ือเร่ือง 

         -  วารสาร (ภาษาไทย)                  มีจ านวน      39 ช่ือเร่ือง 

         -  วารสาร (ภาษาต่างประเทศ)     มีจ านวน        1 ช่ือเร่ือง 

         -  วทิยานิพนธ์                              มีจ านวน         65 ช่ือเร่ือง 

 -  หนงัสือพิมพ ์   มีจ านวน     10   ช่ือเร่ือง 

 -  โสตทศันูปกรณ์  มีจ านวน             239   ช่ือเร่ือง 

 -  E-book / E-journal                   ใชร่้วมกบัวทิยาเขตหาดใหญ่ 

 -  ฐานขอ้มูล      ใชร่้วมกบัวทิยาเขตหาดใหญ่ 

หอบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียงัมีการ

เช่ือมโยงระบบเขา้กบัหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  หอสมุดจอห์น  เอฟ  เคนเนด้ี  และหอสมุด

ของมหาวทิยาลยัต่างๆ  ทัว่ประเทศเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ     

นอกจากน้ี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียงัมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เนตอยา่งทัว่ถึงไม่ต ่ากวา่ 100 จุด 

อีกทั้งนักศึกษายงัสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เนตผ่านระบบ PSU WiFi ได้ตลอดเวลา เพื่อสืบคน้ขอ้มูล

ประกอบการเรียน และใชง้านโปรแกรม Tell Me More ได ้

 อ่ืนๆ 
หลกัสูตรก าลงัด าเนินการขอค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรายการอาคารปฏิบติัการเคร่ืองมือ

หนัก เพื่อใช้เป็นอาคารส าหรับติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือครุภณัฑ์ ท่ีเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร์ รวมทั้งก าลงัยืน่ค  าของบประมาณหมวดค่าครุภณัฑเ์พิ่มเติมอีกคือ 

- เคร่ืองกลึงขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น พร้อมอุปกรณ์ 
- เคร่ืองป๊ัมโลหะ 
- เคร่ืองพบัแผน่โลหะ 
- เคร่ืองเช่ือมจุดแบบตั้งพื้น 
- เคร่ืองกดัแนวตั้ง 
- เคร่ืองตดัโลหะดว้ยเส้นลวด (Wire Cut) 
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บทที ่2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
 

ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  
4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  
5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี)  
7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์    
8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 
 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง
หรือสัมพนัธ์
กบัสาขาทีเ่ปิด

สอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

1. ผศ.ดร.พงศกร 
ศานติชาติศกัด์ิ 3-
9099-00214-72-9 

1. ผศ.ดร.พงศกร 
ศานติชาติศกัด์ิ* 3-
9099-00214-72-9 

ปร.ด.  (เทคโนโลยี
พลงังาน) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี พ.ศ. 2549 

   

2. ดร.อนนัตศกัด์ิ 
ศกัด์ิอ านวย 3-8401-
00579-86-5   

2. ดร.อนนัตศกัด์ิ 
ศกัด์ิอ านวย* 3-
8401-00579-86-5   

ปร.ด.  (เทคโนโลยี
พลงังาน) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี พ.ศ. 2554 

   

3. นางสาวศุภวรรณ 
ศรีทิพย ์ 1-1012-
00056-38-5 

3. ผศ.ดร.ชดาภษั 
สุดศิริ 3-9201-
01046-08-8 

Dr.rer.nat (Biophysik)   
University of Rostock, 
Germany ค.ศ. 2012 

   

4. ดร.ยทุธพงศ ์ เพียร
โรจน์ 3-8499-00278-
64-7 

4. ดร.ยทุธพงศ ์เพียร
โรจน*์ 3-8499-
00278-64-7 

ปร.ด.  (เทคโนโลยี
พลงังาน)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2555 

   

5. ดร.สายสุนีย ์ จ  ารัส 
3-2101-00077-11-3 

5. ดร.สายสุนีย ์
จ  ารัส 3-2101-
00077-11-3 

ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 

   

 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ือคืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 

1) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั หรือ 

2) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไป
ในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ดร. นงเยาว ์เมืองดี Ph.D.(Agro-industry Management),     
Universite Montpellier II, France, 
2550 

  

2. ดร. เธียรศกัด์ิ ชูชีพ ว ศ . ด .  ( วิ ศ ว ก ร ร ม วั ส ดุ ) ,  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555 

  

3. ดร. นริศรา  มหาธนินวงค์ ว ศ . ด .  ( วิ ศ ว ก ร ร ม วั ส ดุ ,  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555 

  

4. ดร. ไกรสร ปุ่นยอ่ง Ph.D. (Mechanical Engineering),  
University of Nottingham, UK, 
2557 

  

5.  ดร. สุธิดา  หมาดโตะ๊ซ๊ะ Ph.D. (Cemical Engineering and 
Analitical Science), University of 
Manchester, UK, 2555 

  

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
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ตารางที ่1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ      
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5, 9, 10) 

อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั และ

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้า
อสิระ 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาหลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

1      
2       
3     
4     
5     
 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ........................................................................................... 

(หากข้อน้ี เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตดัสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารหลกัสูตรน าไปพฒันา) 
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ตารางที ่1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

อาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และ

ไดแ้จง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.............................. 

ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ใน
การท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และได้

แจง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ........................................................................................... 

 
ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

   

   

   

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

1) มีผูส้ าเร็จการศึกษา........คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวชิาการท่ีมี proceedings จ านวน.......ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพว์ชิาการ........ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ................................................................................................ 
 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2556 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2561 

 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 
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สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผา่น เพราะ ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ 
 ไม่ผา่น เพราะ ด าเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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บทที ่3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 
 เพื่อให้หลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พฒันาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนวปฏิบติั
ชั้นน า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and 

mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and students.  
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and lesson 

should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should be aligned to 
the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to the knowledge 
and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called transferable skills) outcomes 
that relate to any and all disciplines e.g. written and oral communication, problem-solving, 
information technology, teambuilding skills, etc.  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect the relevant 
demands and needs of the stakeholders.  

 
เกณฑ์ คะแนน 

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        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university.  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการงาน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ไดก้ าหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และ
และพนัธกิจ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คือ 
วสัิยทศัน์ 
"มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบั
ภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ีผลิตบณัฑิต บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวจิยัเป็นฐาน" 
พนัธกจิ 
พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บน
พื้นฐานพหุวฒันธรรมและหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผูใ้ฝ่รู้
ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพพื้นฐานของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ  3  ผสมผสานและประยุกต์ความ รู้บนพื้ นฐาน
ประสบการณ์การปฏิบติัสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม 
สมรรถนะและโลกทศัน์สากลใหแ้ก่บณัฑิต 

หลักฐาน 1.1 มคอ. 2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556  
หลกัฐาน 1.2 เว็ปไซต์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ www.psu.ac.th หน้า
วิสั ยทัศน์  / พ ันธกิจ  / เ ป้าประสงค์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes.  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ส าหรับวิชาศึกษาทัว่ไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 5 วิทยาเขต 
โดยแยกออกเป็น 2 ชุด คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษา
ทัว่ไปมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารทาง
ธุรกิจ โดยหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม ไวเ้ป็นชุดท่ี 
3 

หลักฐาน 1.1 มคอ. 2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 40-55 

http://www.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไดส้ะทอ้นถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนโดยผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในขั้นตอน
การจดัท าหลกัสูตรใหม่ ไดแ้ก่ 
1. ผศ.ดร. ไชยา ด าค า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
2. ผศ. วิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. นายพฒันะ นอ้มจิตเจียม ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) 

หลกัฐาน 1.3 ค าสั่งมหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวศิวกรรม 

 
Diagnostic Questions AUN 1 

1. What is the purpose of the study programme? 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรคือเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
1) มีความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาการทั้งทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร
จดัการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของประเทศ 
2) มีทกัษะเพียงพอในการปฏิบติังานดา้นการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน รวมทั้ง
บริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อชุนชน 
3) มีความรู้ในการจดัการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบและวางแผนจดัระบบงานต่างๆ ไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยการผสมผสานความรู้
ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจดัการมีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกในจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
5) มีจริยธรรม คุณธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
(หลกัฐานอา้งอิง 1.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 9) 

2. What are the expected learning outcomes? 
หลกัสูตรไดจ้ดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
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1) มีความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาการทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร
จดัการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและพฒันาทาง
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมของประเทศ 

2) มีทกัษะเพียงพอในการปฏิบติังานดา้นการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน รวมทั้ง
บริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผดิชอบต่อชุนชน 

3) มีความรู้ในการจดัการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบและวางแผนจดัระบบงานต่างๆ ไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยการผสมผสานความรู้
ทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์และการบริหารจดัการมีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกในจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชีพวศิวกรรม 

5) มีจริยธรรม คุณธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
โดยมีการพฒันาผลการเรียนรู้ 5 ดา้น คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทกัษะทางปัญญา 
4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลกัฐานอา้งอิง 1.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 36-40) 

3. How are the expected learning outcomes formulated? 
การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรไดพ้ิจารณาจากความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยผ่านกระบวนการจดัท าหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการวิพากษ์หลักสูตรโดย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (หลักฐานอ้างอิง 1.3 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม)  

4. Do the learning outcomes reflect the vision and mission of the university, faculty or department? 
ผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรสะทอ้นถึงวิสัยทัศน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ดงัน้ีคือ 

- วสิัยทศัน์ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้  ท่ีผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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- พนัธกิจของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
1) ผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีสมรรถนะสากล มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
2) ผลิตงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ชุมชน 
3) การใหบ้ริการวชิาการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 
4) พฒันาองคก์ร เพื่อเป็นองคก์รธรรมาภิบาล และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
(หลักฐานอ้า ง อิ ง  1.2 เ ว็ปไซต์คณะวิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
http://scit.surat.psu.ac.th/) 

5. Does the labour market set any specific requirements for graduates to meet? 
เน่ืองจากในกระบวนการจดัท าหลกัสูตรมีขอ้จ ากดัในการเชิญตวัแทนจากผูป้ระกอบการทุกฝ่ายเขา้
มามีส่วนร่วมในการระบุขอ้ก าหนดของบณัฑิตท่ีตอ้งการ ทางคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรจึงได้
เชิญตวัแทนจากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัระดบัชาติขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ียอมรับมามี
ส่วนร่วมดงักล่าว (หลกัฐานอา้งอิง 1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม) 
พร้อมทั้งระบุขอ้ก าหนดในการผลิตวศิวกรโดยอิงจากเกณฑ์การขอรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสา
หการ จากสภาวิศวกร (หลกัฐานอา้งอิง 1.10 เกณฑ์การขอรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
สภาวศิวกร) 

6. To what extent is the content of the programme tuned to the labour market? 
มีการน าเน้ือหาของหลกัสูตรเผยแพร่สู่ตลาดแรงงานในรูปของโครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
(หลกัฐานอา้งอิง 1.7.2 โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558) การจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรในรูปของแผน่พบั  (หลกัฐานอา้งอิง 1.7.3 เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558) และ
การจดัท าเพจเฟสบุค (หลกัฐานอา้งอิง 1.9 เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

7. Is there a well-defined job profile? 
มีการระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา ดงัน้ีคือ 
1) วศิวกรฝ่ายผลิต  
2) วศิวกรควบคุมกระบวนการ  
3) วศิวกรดา้นการควบคุมคุณภาพ  
4) วศิวกรท่ีปรึกษาดา้นการจดัท าระบบคุณภาพ  
5) วศิวกรฝ่ายวางแผนการผลิต  
6) วศิวกรโรงงาน  

http://scit.surat.psu.ac.th/


26 
 

7) วศิวกรความปลอดภยั  
8) วศิวกรผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ  
9) วศิวกรดา้นการจดัการพลงังาน  
10)  วศิวกรดา้นการจดัการโลจิสติกส์  
11)  วศิวกรโครงการ  
12)  วศิวกรฝ่ายจดัซ้ือ  
(หลกัฐานอา้งอิง 1.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 2) 

8. How are the learning outcomes made known to staff and students? 
คณาจารณ์และนกัศึกษาทราบถึงผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตรโดยผา่นโครงการปฐมนิเทศน์
อาจารยใ์หม่ (หลกัฐานอา้งอิง โครงการปฐมนิเทศน์อาจารยใ์หม่หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม)  
และโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 1.12 โครงการเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาใหม่หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม) 

9. Are the learning outcomes measurable and achievable? How? 
มีกระบวนการวดัผลการเรียนรู้โดยการ และน าผลมาใช้ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผล
นกัศึกษา ดงัน้ีคือ  
- กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
- กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา  
1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของขอ้สอบไปจนถึงผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานหลกัสูตร 
2) สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวชิา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบติังานในสถานประกอบการ จากอาจารยผ์ูป้ระสานงาน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานประกอบการ 
5) พิจารณาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2) เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(หลกัฐานอา้งอิง 1.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 56) 

10. To what extent have the learning outcomes been achieved? 
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มีการน าผลการเรียนรู้ท่ีรายงานจาก มคอ. 5 มาใช้ปรับปรุง มคอ. 3 โดยการประชุมทบทวนของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 1.4 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

11. Are learning outcomes being reviewed periodically? 
มีการพิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้หลงัปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยการประชุม
ทบทวนของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 1.4 หนงัสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร) 

12. How are the learning outcomes translated into concrete requirements of the graduate (i.e. 
knowledge, skills and attitudes including habits of mind)? 
ในการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรได้มีการน าคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลยัมาพิจารณาให้ตรงกบัความคาดหวงัของหลกัสูตร โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สมยัใหม่ รวมถึงการพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ และมีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง (หลกัฐานอา้งอิง 1.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 9, 35-41) 

 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
1.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556  
1.2 เวป็ไซตม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th   
1.3 ค าสั่งมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
1.4 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 1.4.1 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 1.4.2 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 1.4.3 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
1.6 เวป็ไซตค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม http://scit.surat.psu.ac.th/ 
1.7 คณะกรรมการด าเนินงานและโครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

http://www.psu.ac.th/
http://scit.surat.psu.ac.th/
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 1.7.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 1.7.2 โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 1.7.3 โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในงาน ม.อ. วชิาการ 58 
1.8 เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558 
1.9 เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.10 เกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร 
1.11 บนัทึกขอ้ความ ท่ี มอ 920.1/0414 เร่ือง เชิญอาจารยใ์หม่เขา้รับการปฐมนิเทศหลกัสูตร วศ.บ. การ
จดัการงานวศิวกรรม 
1.12 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

specifications for each programme it offers, and give detailed information about the programme 
to help stakeholders make an informed choice about the programme.  

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand the 
teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment methods 
that enable achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme and its study 
elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

 

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
มหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อมูลของข้อก าหนดของหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
ท่ีผา่นการเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 
โดยหลกัสูตรได้ก าหนดกระบวนการเรียนการสอนท่ีท าให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว ้

หลกัฐาน 2.1 เล่ม มคอ. 2 ท่ี
ประทบัตราผ่านการหลกัสูตร
จาก สกอ. หนา้ปก 
หลกัฐาน 2.2 หนงัสือ สกอ. ได้
พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบการเสนอหลักสูตร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต 
สาข า วิ ช า ก า ร จัด ก า ร ง าน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
มีการใช้ขอ้มูลของขอ้ก าหนดในรายวิชาส าหรับวางแผนการจดัการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทกัษะทางปัญญา 
4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อีกทั้งเพื่อพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ คือ 
1) มีความสามารถดา้นการใช ้ ภาษาองักฤษ 
2) มีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม ่
3) มีจิตวญิญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
โดยก าหนดลงใน มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชา และมีการทบทวนโดยผา่นการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

หลกัฐาน 2.1 มคอ. 2 หลกัสูตร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต 
สาข า วิ ช า ก า ร จัด ก า ร ง าน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556 หนา้ท่ี 35-40 
หลักฐาน 2.3 หนังสือเชิญ
ป ร ะ ชุ ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลักฐาน 2.4 รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลกัฐาน 2.5 มคอ. 3  

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
มีการจดัท าและประชาสัมพนัธ์ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและรายวิชาต่าง ๆ 
โดยเผยแพร่สู่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียผ่านโครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

หลักฐาน 2.8 โครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เวป็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และการจดัท าเพจเฟสบุค  

2558 
หลักฐาน 2.9 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี 
2558 
หลกัฐาน 2.6  เวป็ไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 
หลักฐาน 2.10 เพจเฟสบุค 
หลัก สู ต รก า ร จัด ก า ร ง า น
วิ ศ ว ก ร ร ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 

 
Diagnostic Questions AUN 2 

1. Are the expected learning outcomes translated into the programme and its courses? 
มีการแปลงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไปสู่เน้ือหาในหลกัสูตรในขั้นตอนการจดัท าหลกัสูตร โดย
เน้ือหาหลักสูตรได้ผ่านวิพากษ์หลักสูตรจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (หลักฐานอ้างอิง 1.2 ค  าสั่ง
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม) และมีการแปลงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไปสู่
เน้ือหาของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรในขั้นตอนการจดัท า มคอ. 3 (หลกัฐานอา้งอิง 2.5 มคอ. 3) ซ่ึง
มีการประชุมทบทวน (หลกัฐาน หนงัสือเชิญประชุมและบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร) โดยน าผลจาก มคอ. 5 มาใชร่้วมพิจารณา (หลกัฐานอา้งอิง 2.6 มคอ. 5) 

2. What information is documented in the programme and course specifications? 
ขอ้มูลท่ีเป็นการอธิบายภาพรวมของการจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้บณัฑิต
บรรลุผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร โดยเรียบเรียงเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ประกอบดว้ย 8 หมวด
ดงัน้ีคือ 
หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและประเมินผล 

http://scit.surat.psu.ac.th/


32 
 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 
หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
(หลกัฐานอา้งอิง 2.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

3. Is the course specification standardised across the programme? 
ขอ้ก าหนดของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรมีการจดัท าเป็นมาตรฐาน โดยแสดงในรูปของแผนท่ีแสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
(หลกัฐานอา้งอิง 2.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ 47-55) 

4. Is the programme specification published and made available or known to stakeholders? 
มีการพิมพ์ขอ้ก าหนดของหลกัสูตร และท าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยการประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 1.7 โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ปี 2558) จดัท าแผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 2.12 เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558) และ
จดัท าเพจเฟสบุคประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 2.10 เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการ
งานวศิวกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

5. What is the process for reviewing the programme and course specifications? 
กระบวนการส าหรับการทบทวนขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและรายวชิา มีดงัน้ีคือ 
1) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังส้ินสุดการสอนในแต่ละปี
การศึกษา โดยนกัศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
4) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิตใหม่ 
5) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(หลกัฐานอา้งอิง 2.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ 63) 
 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 
2.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
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2.2 หนงัสือ สกอ. ไดพ้ิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
2.3 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.3.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 2.3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 2.3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 2.4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 2.4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
2.5 มคอ. 3  

2.5.1 มคอ.3 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
2.5.2 มคอ.3 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
2.5.3 มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
2.5.4 มคอ.3 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
2.5.5 มคอ.3 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
2.5.6 มคอ.3 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
2.5.7 มคอ.3 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
2.5.8 มคอ.3 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
2.5.9 มคอ.3 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
2.5.10 มคอ.3 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
2.5.11 มคอ.3 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
2.5.12 มคอ.3 วชิา 935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
2.5.13 มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
2.5.14 มคอ.3 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
2.5.15 มคอ.3 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
2.5.16 มคอ.3 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
2.5.17 มคอ.3 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
2.5.18 มคอ.3 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.19 มคอ.3 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
2.5.20 มคอ.3 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
2.5.21 มคอ.3 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
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2.5.22 มคอ.3 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
2.5.23 มคอ.3 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
2.5.24 มคอ.3 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
2.5.25 มคอ.3 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
2.5.26 มคอ.3 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
2.5.27 มคอ.3 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
2.5.28 มคอ.3 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
2.5.29 มคอ.3 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
2.5.30 มคอ.3 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
2.5.31 มคอ.3 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
2.5.32 มคอ.3 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
2.5.33 มคอ.3 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  

2.6 มคอ. 5  
2.6.1 มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
2.6.2 มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
2.6.3 มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
2.6.4 มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
2.6.5 มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
2.6.6 มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
2.6.7 มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
2.6.8 มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
2.6.9 มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
2.6.10 มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
2.6.11 มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
2.6.12 มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
2.6.13 มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
2.6.14 มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
2.6.15 มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
2.6.16 มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
2.6.17 มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
2.6.18 มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.6.19 มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
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2.6.20 มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
2.6.21 มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
2.6.22 มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
2.6.23 มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
2.6.24 มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
2.6.25 มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
2.6.26 มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
2.6.27 มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
2.6.28 มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
2.6.29 มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
2.6.30 มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
2.6.31 มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
2.6.32 มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
2.6.33 มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  

2.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.6) เวป็ไซตค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม http://scit.surat.psu.ac.th/ 
2.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.7) โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558 
2.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.8) เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558 
2.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.9) เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.3) ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
2.12 (หลกัฐานอา้งอิง 1.8) เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/


36 
 

 
 

 

Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively aligned 

to achieve the expected learning outcomes. 
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the contribution made 

by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 

integrated. 
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, the 

intermediate courses, and the specialised courses. 
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an area of 

specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลกัสูตรถูกออกแบบให้สามารถท าให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัได ้ 
โดยก าหนดให้เรียนวิชาพื้นฐานทัว่ไปในชั้นปีท่ี 1 ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้วิชาศึกษาทัว่ไปมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในชั้นปีท่ี 2 
ให้ศึกษารายวิชาพื้นฐานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3 ให้
ศึกษารายวิชาเฉพาะทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม โดยมีการ
ฝึกงานในภาคฤดูร้อน และในชั้นปีท่ี 4 ให้ศึกษาในรายวิชาชีพเลือก 
เลือกเสรี โครงงานวิศวกรรม และ /หรือ สหกิจศึกษา ซ่ึงได้จัด
โครงสร้างรายวิชาตามเกณฑ์การขอรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสา
หการ ของสภาวิศวกร และด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 

หลักฐาน 3.1 มาตรฐานผลการ
เ รี ย น รู้ วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ
ใชส้ าหรับรายวชิาพื้นฐาน 
หลกัฐาน 3.2 มคอ. 2 หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 25-28 
หลกัฐาน 3.3 เกณฑ์การขอรับรอง
ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการ สภาวศิวกร 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
หลกัสูตรไดก้ าหนดผล การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 5 ดา้น ดงัน้ี 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทกัษะทางปัญญา 
4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ซ่ึงได้น ามาใช้ในการจดัท าเป็นมาตรฐานส าหรับรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตร โดยแสดงในรูปของแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

หลกัฐาน 3.2 มคอ. 2 หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 35-40, 47-
55 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลกัสูตรไดจ้ดัแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดบั และความเช่ือมโยง
กนัของรายวชิาต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                           144 หน่วยกิต 
- โครงสร้างหลกัสูตร  

หลกัฐาน 3.2 มคอ. 2 หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 15 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                        30 หน่วยกิต              
1) กลุ่มวชิาภาษา                                      9 หน่วยกิต       
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      12 หน่วยกิต   
3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        9 หน่วยกิต       
ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                 101 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน                       18 หน่วยกิต                 
2) กลุ่มวชิาแกน                          33 หน่วยกิต                   
3) กลุ่มวชิาชีพ                           50 หน่วยกิต 
- บงัคบั                                     41 หน่วยกิต 
- เลือก                                       9 หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                     6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวชิาการฝึกงาน/ โครงงานหรือสหกิจศึกษา         7 หน่วยกิต 
 
Diagnostic Questions AUN 3 

1. Do the contents of the programme reflect the expected learning outcomes? 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
ประกอบดว้ย 
1) นกัศึกษามีความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาการทั้งทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การ
บริหารจดัการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาทาง
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมของประเทศ 
2) นกัศึกษามีทกัษะเพียงพอในการปฏิบติังานดา้นการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน 
รวมทั้งบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผดิชอบต่อชุนชน 
3) นกัศึกษามีความรู้ในการจดัการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบและวางแผนจดัระบบงานต่างๆ 
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยการผสมผสาน
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการมีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกใน
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
5) นกัศึกษามีจริยธรรม คุณธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
เน้ือหาของหลกัสูตรสะทอ้นถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดงักล่าว โดยครอบคลุมทั้งหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ หมวดวชิาเลือกเสรี และหมวดวชิาการฝึกงาน/โครงงาน หรือ สหกิจศึกษา 
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(หลกัฐานอา้งอิง 3.2 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ 9, 15-23) 

2. How are the courses in the programme structured so that there is coherence and a seamless 
relationship of the basic and specialised courses such that the curriculum can be viewed as a 
whole? 
โครงสร้างรายวิชาในหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์และมีความเก่ียวเน่ืองกนัอย่างเป็นระบบท่ีสามารถ
เห็นได้ในภาพรวม ทั้งในส่วนของรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในส่วนของรายวิชาเฉพาะ (เอกสารอา้งอิง 
แนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวิชาการ) โดยจุดเด่นของหลกัสูตรน้ีคือไดก้ าหนดให้มีกลุ่ม
วชิาชีพเลือก 5 กลุ่ม ตามประเภทของงานทางวศิวกรรมในสถานประกอบการจริง ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการการผลิต 
2) กลุ่มวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 
3) กลุ่มวชิาการจดัการคุณภาพ 
4) กลุ่มวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 
5) กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน 
(หลกัฐานอา้งอิง 3.2 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ 9, 15-23) 

3. Has a proper balance been struck between specific and general courses? 
มีการจดัเน้ือหาหลกัสูตรให้มีความสมดุลของโครงสร้างรายวิชาศึกษาทัว่ไปและรายวิชาเฉพาะได้
อยา่งเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั (หลกัฐานอา้งอิง ขอ้ก าหนดรายวชิาศึกษาทัว่ไปและ
รายวชิาเฉพาะ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

4. How is the content of the programme kept up-to-date? 
เน้ือหาของหลกัสูตรมีความทนัสมยั โดยมีเน้ือหาเป็นไปตามขอ้ก าหนดในการขอรับรองหลกัสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ ของสภาวิศวกร (หลกัฐานอา้งอิง เกณฑ์การขอรับรองหลกัสูตรวิศวกรรม 
อุตสาหการ สภาวิศวกร) และผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ ทั้ง 3 ดา้น คือ มลพิษทางน ้ า มลพิษทาง
อากาศ และการจดัการของเสียอนัตราย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (หลักฐานอ้างอิง 3.4 
ขอ้ก าหนดรายวชิาส าหรับผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

5. Why was this programme structure chosen? 
การก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (หลกัฐาน
อา้งอิง ขอ้ก าหนดรายวชิาศึกษาทัว่ไปและรายวชิาเฉพาะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) สภาวิศวกร 
(หลกัฐานอา้งอิง 3.5 เกณฑ์การขอรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร) และกรม
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โรงงานอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง  3.4 ขอ้ก าหนดรายวิชาส าหรับผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

6. Has the educational programme been changed structurally over recent years? If so, why? 
หลกัสูตรการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบางรายวิชาในปีท่ีผา่นมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจดั
การศึกษาของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ดงัน้ีคือ  
6.1 รายวชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society) 3(3-0-
6) เป็นรายวิชา 103-102 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Science) 3(3-0-6) (หลกัฐาน
อา้งอิง 3.6 การเสนอขอเปิดหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หลกัฐานอา้งอิง 3.7 เร่ืองหลกัสูตรและรายวชิาเพื่อพิจารณาในวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
6.2 รายวชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม (Environmental Management for 
Industry) 3(3-0-6) เป็นรายวิชา 9xx-xxx ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับวิศวกร 
(Environmental Management System for Engineers) 3(3-0-6) (หลกัฐานอา้งอิง 3.11 แบบฟอร์ม 02 
เปล่ียนแปลงรายวิชาในหลักสูตร กรณีรายวิชา 923-443 การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรม) 

7. Does the programme promote diversity, student mobility and/or cross-border education? 
มีการส่งเสริมความหลากหลายโดยการแลกเปล่ียนนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 3.8 โครงการนกัศึกษา
แลกเปล่ียนวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

8. Is the relation between basic courses, intermediate courses and specialised courses in the 
compulsory section and the optional section logical? 
มีความสัมพนัธ์ระหว่างรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาชีพบงัคับ ในส่วนท่ีเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
มหาวิทยาลยัและส่วนท่ีเป็นทางเลือกตามความเหมาะสม (หลกัฐานอา้งอิง 3.7 เร่ืองหลกัสูตรและ
รายวชิาเพื่อพิจารณาในวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

9. What is the duration of the programme? 
หลกัสูตรมีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี (หลกัฐานอา้งอิง 3.2 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ 1) 

10. What is the duration and sequence of each course? Is it logical? 
มีการก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและมีการจดัล าดบัของแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม โดยมี
แผนการเรียนท่ีชดัเจน และมีการแจง้ให้นกัศึกษาทราบทั้งจากคู่มือนกัศึกษาใหม่ (หลกัฐานอา้งอิง 
3.9 คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558) โครงการเตรียมความพร้อม (หลกัฐานอา้งอิง 3.10 
โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2558) และเพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
(3.12 หลกัฐานอา้งอิง เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
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11. What benchmarks are used to designing the programme and its courses? 
ในการออกแบบหลกัสูตรและรายวิชามีการเปรียบเทียบกบัหลกัสูตร Engineering Management ใน
สถาบนัอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการจดัท าหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 3.13 หลกัคิดและความพร้อมในการ
เปิดหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม) 

12. How are teaching and learning methods and student assessment selected to align with the 
expected learning outcomes? 
มีการวางแผนการเรียนการสอนและการประเมินนกัศึกษาในการประชุมหลกัสูตร เพื่อก าหนดลงใน 
มคอ. 3 และ 4 แลว้น ามาผลจาก มคอ. 5 และ 6 มาพิจารณาทบทวนวิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อก าหนดลงใน มคอ. 3 ในภาค
การศึกษา และ/หรือ ปีการศึกษาต่อไป (หลกัฐานอา้งอิง 3.14 มคอ.3 หลกัฐานอา้งอิง 3.15 มคอ.5 
หลกัฐานอา้งอิง 3.16 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 3.17 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 
 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทัว่ไปมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และใชส้ าหรับรายวชิาพื้นฐาน 

3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.10) เกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร 
3.4 ขอ้ก าหนดรายวชิาส าหรับผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3.5 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.5.1 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. เก่ียวกบัจ านวนและคุณวุฒิ
อาจารย ์
 3.5.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3.6 การเสนอขอเปิดหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 3.6.1 ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 3.6.2 ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เก่ียวกบัการระบุรายละเอียดใน
เอกสารหลกัสูตรบางหวัขอ้เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3.6.3 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขออนุมติัเดินทางไปราชการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อช้ีแจงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
3.7 เร่ืองหลกัสูตรและรายวชิาเพื่อพิจารณาในวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 3.7.1 แนวปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรใหม่ ภายใตส้ภาวทิยาเขต 
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 3.7.2 ขอติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 
แนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ 
 3.7.3 บนัทึกขอ้ความเร่ือง แนวทางการเสนอเร่ืองหลกัสูตร/รายวชิาเพื่อพิจารณาในสภาวทิยาเขต 
3.8 โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.9 คู่มือนกัศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2558 
3.10 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2558 
3.11 แบบฟอร์ม 02 เปล่ียนแปลงรายวิชาในหลกัสูตร กรณีรายวิชา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับ
อุตสาหกรรม 
3.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.9) เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.13 หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงาน
วศิวกรรม 
3.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ. 3 ปีการศึกษา 2558 
3.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ. 5 ปีการศึกษา 2558 
3.16 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 3.16.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 3.16.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 3.16.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
3.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 3.17.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 3.17.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 3.17.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that influences what 
and how students should be taught. It defines the purpose of education, the roles of teachers and 
students, and what should be taught and by what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the student, and 
not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach of learning that seeks to 
make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes when learning. 
This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, what he or she knows 
about his or her own learning, and the strategies she or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, supportive, 
and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate responsibly 

in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful choices in 

terms of subject content, programme routes, approaches to assessment and modes and 
duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and instil in 
students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, information-
processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, etc.). 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
มีการก าหนดปรัชญาการศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ. 2 และมี
การส่ือสารให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยผ่านโครงการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และเพจเฟสบุคหลกัสูตร 

หลกัฐาน 4.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงาน
วิศวกรรม หลัก สูตรใหม่  พ .ศ .  2556 
หนา้ท่ี 9 
หลกัฐาน 4.2 โครงการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร 
หลกัฐาน 4.3 เพจเฟสบุค หลกัสูตรการ
จัดการงานวิศวกรรม  มหาวิทย าลัย 
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
มีการก าหนดกิจกรรมการสอนท่ีท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัไวใ้นใน มคอ. 3 โดยจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ท่ีเน้น 
active learning     

หลกัฐาน 4.6 มคอ. 3  

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
หลกัสูตรจดัให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้นักศึกษาได้เดินทางไปทศันศึกษาดู
งานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสนใจอยาก
เรียนรู้งานดา้นต่าง ๆ จากการท างานจริง 

หลกัฐาน 4.9 โครงการทศันศึกษาดูงาน 
หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

 
Diagnostic Questions AUN 4 

1. Is there an explicit educational philosophy shared by all staff members? 
คณาจารยใ์นหลกัสูตรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาปรัชญาการศึกษาท่ีชดัเจนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั (หลกัฐานอา้งอิง 4.10 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

2. Is diversity of learning environment promoted including exchange programme? 
ยงัไม่มีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมในการเรียนเน่ืองจากไม่ได้เป็นหลักสูตรมีการ
แลกเปล่ียนนกัศึกษา แต่มีการส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 4.12 โครงการ
นกัศึกษาแลกเปล่ียนวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

3. Is teaching provided by other departments satisfactory? 
มีการสอนโดยสาขาวชิาอ่ืนอยา่งเพียงพอ (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3) 

4. Are the teaching and learning methods used aligned with the expected learning outcomes? 
มีวิธีการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ท่ีเน้น active 
learning (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3) 

5. How is technology used in teaching and learning? 
มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมในรายวชิาต่าง ๆ โดยก าหนดให้นกัศึกษาใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละรายวิชา (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3) ส าหรับในรายวิชาปฏิบติัการ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 921-208 3(2-3-4) 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 1(0-3-
0) และ 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0) เป็นตน้ ไดก้ าหนดให้มีการเรียนการ
สอนโดยใช้ซอฟแวร์และครุภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3 และ 
หลกัฐานอา้งอิง 4.14 รายการครุภณัฑข์องหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม) 

6. How is the teaching and learning approach evaluated? Do the chosen methods fit into the learning 
outcomes of the courses? Is there sufficient variety in the methods? 
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มีการประเมินวิธีการเรียนการสอนโดยให้นกัศึกษาได้ประเมินผลการสอนผา่นระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ (หลักฐานอ้างอิง 4.15 ผล
ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา) 

7. Are there any circumstances that prevent these desired teaching and learning methods from being 
used (number of students, infrastructure, teaching skills, etc.)? 
ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตวิศวกรให้ไดคุ้ณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้มี 2 ประการ คือ ครุภัณฑ์มีไม่ เพียง และย ังขาดแคลนอาจารย์ผู ้สอนในรายวิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ให้ได้ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการก าหนด
แผนงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอน เช่น การก าหนดจ านวนรับนกัศึกษา แผนการจดัหา
ครุภณัฑแ์ละอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม เป็นตน้ (หลกัฐานอา้งอิง 4.13 แผนการจดัหาครุภณัฑ์หลกัสูตร
การจดัการงานวศิวกรรม) 

 
If research is a core activity for the university: 

8. When do students come into contact with research for the first time? 
นกัศึกษาไดเ้ร่ิมเขา้สู่กระบวนการท าวิจยัเป็นคร้ังแรกเม่ือเรียนในรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 2 (หลกัฐานอา้งอิง 4.5 มคอ. 3 รายวิชา 935-229 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558) 

9. How is the interrelationship between education and research expressed in the programme? 
หลกัสูตรไดก้ าหนดให้นกัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในการวิจยัโดยก าหนดเป็น 2 แผนการ
ศึกษาในชั้นปีท่ี 4 คือ แผนท่ี 1 โครงงาน และ แผนท่ี 2 สหกิจศึกษา ซ่ึงในภาคการศึกษาท่ี 1 ได้
ก าหนดให้มีการเสนอโครงการวิจยัในรายวิชา 921-412 โครงงานวิศวกรรม 1 และ/หรือ 921-414 
สหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ให้มีการด าเนินงานในรายวิชา 921-413 โครงงานวิศวกรรม 2 
และ/หรือ 921-415 สหกิจศึกษา 2 (หลกัฐานอา้งอิง 4.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 28, 35-41, 44-46) 

10. How are research findings applied in the programme? 
งบประมาณในการวิจยัส าหรับการด าเนินงานของหลกัสูตรไดรั้บจากทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเภทโครงงานนักศึกษา  โดยนักศึกษาต้องเสนอ
โครงการวจิยัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 4 (หลกัฐาน
อา้งอิง 4.19 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน การวิจยัจากเงินรายได้
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประเภทโครงงานนกัศึกษา) 
 

If practical training and/or community service is a specific aspect of the teaching and learning approach: 
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11. Is practical training a compulsory or optional part of the programme? 
หลกัสูตรไดก้ าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 โดยก าหนดให้เป็น
รายวิชา 921-356 การฝึกงาน (หลกัฐานอา้งอิง 4.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 28) 

12. How many credits are allocated to these activities? 
รายวชิา 921-356 การฝึกงาน เป็นรายวชิาท่ีไม่มีหน่วยกิต โดยตอ้งฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
(หลกัฐานอา้งอิง 4.1 มคอ. 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 28) 

13. Is the level of the practical training and/or community service satisfactory? 
นักศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่ได้ฝึกงาน ส าหรับการให้บริการชุมชนนั้น 
นกัศึกษาไดล้งทะเบียนรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 
2 (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3 รายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1) ซ่ึงไดส้ร้างความพึง
พอใจต่อโรงเรียนและชุมชนมาก (หลกัฐานอา้งอิง 4.18 ผลส ารวจความพึงพอใจในรายวิชาวิชา
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1) 

14. What benefits do communities gain from the service provided by the programme? 
หลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มีการ
ใหบ้ริการต่อชุมชม (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1) 

15. What benefits do employers and students gain from the practical training? 
การฝึกงานมีประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายประการ เช่น ได้มีโอกาสน าความรู้ท่ีเรียนมาไปใช้
แกปั้ญหาในสภาพการท างานจริง ไดเ้รียนรู้ลกัษณะงานทางวิศวกรรมในองคก์รต่าง ๆ เป็นตน้ และ
มีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการหลายประการ เช่น มีนกัศึกษาฝึกงานมาช่วยปฏิบติังานโดยอาจลดการ
จา้งพนักงานประจ าได้บา้ง เกิดความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษา และอาจคดัเลือก
นกัศึกษาฝึกงานท่ีมีความเหมาะสมเขา้เป็นพนกังานประจ าในอนาคต เป็นตน้ 

16. Are there any bottlenecks in the practical training? If so, what causes them? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการฝึกงาน 

17. How are students being coached? 
ในรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ได้ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผูอ้อกแบบและก ากบั
กิจกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1) 

18. How is the assessment done? 
ประเมินผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรม รูปเล่มรายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และแบบสอบถาม
(หลกัฐานอา้งอิง 4.6 มคอ. 3 รายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 และ 
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หลกัฐานอา้งอิง 4.8 มคอ.5 รายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 และ 
หลกัฐานอา้งอิง 4.18.1 รูปเล่มรายงานรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558) 
 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 
4.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.7) โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.9) เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4.4 ขอรายวชิาท่ีเปิดสอน และใบแจง้รายวชิาท่ีเปิดสอน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 4.4.1 ขอรายวชิาท่ีเปิดสอน และใบแจง้รายวชิาท่ีเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 4.4.2 ขอรายวชิาท่ีเปิดสอน และใบแจง้รายวชิาท่ีเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 4.4.3 ขอรายวชิาท่ีเปิดสอน และใบแจง้รายวชิาท่ีเปิดสอน ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
4.5 ขอใหจ้ดัรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถา้มี) 
 4.5.1 ขอใหจ้ดัท า มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 4.5.2 ขอใหจ้ดัท า มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 4.5.3 ขอใหจ้ดัท า มคอ.3 ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
4.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ. 3 ปีการศึกษา 2558 
4.7 ขอให้จัดท าข้อมูลผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถา้มี) 
 4.7.1 ขอใหจ้ดัท า มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 4.7.2 ขอใหจ้ดัท า มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 4.7.3 ขอใหจ้ดัท า มคอ.5 ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
4.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ. 5 ปีการศึกษา 2558 
4.9 โครงการทศันศึกษาดูงาน หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
4.10 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 4.10.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 4.10.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 4.10.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 4.11.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
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 4.11.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 4.11.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
4.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 3.8) โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4.13 แผนการจดัหาครุภณัฑ์หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
4.14 รายการครุภณัฑข์องหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
4.15 ผลประเมินการสอนโดยนกัศึกษา 

4.15.1 ผลประเมินการสอน วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
4.15.2 ผลประเมินการสอน วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
4.15.3 ผลประเมินการสอน วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
4.15.4 ผลประเมินการสอน วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
4.15.5 ผลประเมินการสอน วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
4.15.6 ผลประเมินการสอน วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
4.15.7 ผลประเมินการสอน วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
4.15.8 ผลประเมินการสอน วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
4.15.9 ผลประเมินการสอน วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
4.15.10 ผลประเมินการสอน วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
4.15.11 ผลประเมินการสอน วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
4.15.12 ผลประเมินการสอน วชิา 935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
4.15.13 ผลประเมินการสอน วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
4.15.14 ผลประเมินการสอน วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
4.15.15 ผลประเมินการสอน วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
4.15.16 ผลประเมินการสอน วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
4.15.17 ผลประเมินการสอน วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
4.15.18 ผลประเมินการสอน วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.15.19 ผลประเมินการสอน วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
4.15.20 ผลประเมินการสอน วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
4.15.21 ผลประเมินการสอน วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
4.15.22 ผลประเมินการสอน วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
4.15.23 ผลประเมินการสอน วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
4.15.24 ผลประเมินการสอน วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
4.15.25 ผลประเมินการสอน วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
4.15.26 ผลประเมินการสอน วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
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4.15.27 ผลประเมินการสอน วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
4.15.28 ผลประเมินการสอน วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
4.15.29 ผลประเมินการสอน วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
4.15.31 ผลประเมินการสอน วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
4.15.32 ผลประเมินการสอน วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
4.15.33 ผลประเมินการสอน วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
4.15.34 ผลประเมินการสอน วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  

4.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5.33) มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
4.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ. 5 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
4.18 รายงานและผลส ารวจความพึงพอใจในรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
 4.18.1 รูปเล่มรายงานรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
 4.18.2 ผลส ารวจความพึงพอใจในรายวชิาวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
4.19 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน การวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประเภทโครงงานนกัศึกษา 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

a. New student admission 
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted and be 
congruent with the expected learning outcomes. They should measure the achievement of all the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, and 
summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and fairly 

administered. 
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly evaluated 

and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 

       

AUN 5 
Student Assessment 



52 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
การประเมินนักศึกษามีการก าหนดให้มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั โดยระบุไวใ้น มคอ. 3 และแสดงผลส าเร็จท่ีไดรั้บไว้
ใน มคอ. 5  

หลกัฐาน 5.1 มคอ. 3  
หลกัฐาน 5.2 มคอ. 5  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
ในการประเมินผลนกัศึกษาท่ีประกอบดว้ย ตารางเวลา วิธีการ
วดัผล กฎระเบียบ แนวทางและการให้ระดบัคะแนน ไดมี้การ
แจ้งและอธิบายให้นักศึกษาทราบในชั้ นเรียน โดยระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ ไวใ้น มคอ. 3 และ 4 ของทุกรายวิชาใน
หลกัสูตร  

หลกัฐาน 5.1 มคอ. 3  
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment 
วิธีการในการก าหนดแนวทางการให้คะแนนเพื่อแยกแยะ
ระดบัของความส าเร็จในการเรียน การจดัท าเฉลยและแนว

หลกัฐาน 5.3 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงาน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
การตรวจให้คะแนน ไดด้ าเนินการเพื่อให้สามารถทวนสอบ
ได ้มีความเช่ือถือได ้และมีความยุติธรรมในการประเมินผล
นกัศึกษา โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา
ไวใ้น มคอ. 2 และระบุรายละเอียดในแต่ละรายวิชาไวใ้น 
มคอ. 3  

วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 
56  
หลกัฐาน 5.2 มคอ. 3  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
มีการน าผลการประเมินการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจาก มคอ. 
5 มาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใน มคอ. 3 ของภาค
การศึกษา และ/หรือ ปีการศึกษาต่อไปโดยผ่านการประชุม
หลกัสูตร  

หลกัฐาน 5.1 มคอ.3 
หลกัฐาน 5.2 มคอ.5 
หลักฐาน 5.4 หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลักฐาน 5.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นกัศึกษาทราบถึงขั้นตอนในการร้องทุกข์โดยผ่านโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรการจัดการงาน
วิศวกรรม และโครงการ “เปิดรับข้อร้องเรียน รับฟังความ
คิดเห็น เช่ือมสัมพนัธ์ ประสานใจ นอ้ง-พี่ เทคโนอุตฯ 

หลกัฐาน 5.6 โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่หลักสูตรการจัดการงาน
วิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 และ หลกัฐาน 
5.16.1 โครงการ “เปิดรับขอ้ร้องเรียน รับฟัง
ความคิดเห็น เช่ือมสัมพันธ์ ประสานใจ 
นอ้ง-พี่ เทคโนอุตฯ 

 

Diagnostic Questions AUN 5 
1. Is entry assessment done on new students? 

มีการประเมินคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาใหม่ของหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 5.7 
รายช่ือกรรมการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม) 

2. Is exit assessment done on departing (graduating) students? 
ยงัไม่มีการประเมินการจบการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ 
เน่ืองจากนักศึกษารุ่นแรกเพิ่งเรียนจบในชั้นปีท่ี 2 แต่มีแผนการประเมินการจบการศึกษาของ
นกัศึกษาท่ีก าลงัจะจบการศึกษาโดยใชก้ระบวนการเดียวกบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการภายใตก้าร
บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 5.8 แบบประเมิน
บณัฑิตใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
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3. To what extent do the assessment and examinations cover the content of the courses and 
programme? To what extent do the assessment and examinations cover the objectives of the 
courses and of the programme as a whole? 
มีการพิจารณาการประเมินผลและการสอบท่ีคลอบคลุมเน้ือหาของรายวิชาและหลักสูตรโดย
กระบวนการประเมินขอ้สอบ (หลกัฐานอา้งอิง 5.11 รายช่ือกรรมการประเมินขอ้สอบ) 

4. Is the assessment criterion-referenced? 
ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษาใน มอค. 2 หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 5.3 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 56) 

5. Is a variety of assessment methods used? What are they? 
มีวิธีการในการประเมินผลการเรียนหลายวิธี ได้แก่ การทดสอบย่อย การเขา้ชั้นเรียน การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม การสอบ
กลางภาคและการสอบปลายภาค เป็นตน้ โดยก าหนดลงใน มคอ. 3 (หลกัฐานอา้งอิง 5.1 มคอ. 3) 

6. Are the pass/fail criteria clear? 
มีการก าหนดเกณฑ์คะแนนสอบผ่าน/ตก และการให้ระดบัคะแนนต่าง ๆ กบันกัศึกษาโดยระบุไว้
อยา่งชดัเจนใน มคอ. 3 ทุกรายวชิาในหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 5.1 มคอ. 3) 

7. Are the assessment/examination regulations clear? 
การสอบและการประเมินผลมีระเบียบและขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจน (หลกัฐานอา้งอิง 5.12.1 ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการสอบ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี) 

8. Are any safeguards in place to ensure objectivity? 
มีการจัดการสอบเพื่อป้องกันการทุจริตสอบในห้องสอบ  (หลักฐานอ้างอิง 5.12.1 ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการสอบ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี หลกัฐานอา้งอิง 5.13.1 และ 5.13.3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลาง ปีการศึกษา 
2558 หลกัฐานอา้งอิง 5.13.2 และ 5.13.4 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ปีการศึกษา 2558) 

9. Are the students satisfied with the procedures? What about complaints from students? 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั โดยยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนจาก
นักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง โครงการ “เปิดรับข้อร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น เช่ือมสัมพนัธ์ 
ประสานใจ นอ้ง-พี่ เทคโนอุตฯ) และไดมี้การน ามาหารือกนัในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 5.4 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐาน
อา้งอิง 5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

10. Do clear rules exist for re-assessment and are students satisfied with these? 
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มี ร ะ เ บี ยบ ในก า รวัด ผลก า ร ศึ กษ า ท่ี ชัด เ จน  (หลัก ฐ านอ้ า ง อิ ง  5.17 ระ เ บี ย บ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552) ซ่ึงนกัศึกษาสามารถขอดู
หลกัฐานการใหค้ะแนนไดจ้ากอาจารยผ์ูส้อน และ/หรือ ผูป้ระสานงานรายวิชา หากมีความผิดพลาด
เกิดข้ึนสามารถแกไ้ขระดบัขั้นไดต้ามประกาศของมหาวิทยาลยั (หลกัฐานอา้งอิง 5.15.1 ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง การวดัและประเมินผลการศึกษากรณีการแกไ้ขระดบัขั้น) โดยมี
การน าแนะแนวผา่นโครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ (หลกัฐานอา้งอิง 5.6 โครงการเตรียม
ความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2558)  
 

A special form of student assessment is the final project (dissertation, thesis or project). This requires 
students to demonstrate their knowledge and skills and their ability to manipulate the knowledge in a new 
situation. 

11. Do clear regulations exist for the final project? 
มีระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมท่ีชดัเจน (หลกัฐานอา้งอิง 5.17 ระเบียบ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 

12. What criteria have been formulated to assess the final project? 
มีเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบรายวิชาโครงงานวิศวกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 5.17 ระเบียบ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 

13. What does the preparation for producing the final project involve (in terms of content, 
methods, and skills)? 
มีแผนงานส าหรับเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานนกัศึกษา
ในชั้นปีท่ี 4 ท่ีเสนอต่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 5.18 แผนการ
จดัโครงการพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559) 

14. Is the level of the final project satisfactory? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 โดยยงัไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชา 921-412 โครงงาน
วศิวกรรม 1 และ 921-413 โครงงานวศิวกรรม 2 

15. Do any bottlenecks exist for producing final project? If so, why? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 โดยยงัไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชา 921-412 โครงงาน
วศิวกรรม 1 และ 921-413 โครงงานวศิวกรรม 2 

16. How are students being coached? 
มีการเตรียมการจดัโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและสหกิจศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการจดัการงานวิศวกรรม (หลักฐานอา้งอิง 5.18 แผนการจดัโครงการพฒันา
นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559) 
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รายการหลกัฐานอ้างองิ 
5.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 
5.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ.5 ปีการศึกษา 2558 
5.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

5.4 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 5.4.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 5.4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 5.4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 5.5.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 5.5.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 5.5.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
5.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 3.10) โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2558 
5.7 รายช่ือกรรมการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
5.8 แบบประเมินบณัฑิตใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5.9 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบ 
 5.9.1 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 5.9.2 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 5.9.3 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 5.9.4 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
5.10 ตารางสอบ 
 5.10.1 ตารางสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 5.10.2 ตารางสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 5.10.3 ตารางสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 5.10.4 ตารางสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
5.11 การประเมินขอ้สอบ 
 5.11.1 กรรมการประเมินขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 5.11.2 กรรมการประเมินขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 5.11.3 กรรมการประเมินขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
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 5.11.4 กรรมการประเมินขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 5.11.5 แบบประเมินคุณภาพขอ้สอบ 
5.12 ระเบียบและแนวปฏิบติัการสอบ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 5.12.1 ประก าศมหาวิท ย าลัยส งขล าน ค รินท ร์  เ ร่ื อ ง  แนวป ฏิบั ติ ใ นกา รสอบ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5.13 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ปีการศึกษา 2558  
 5.13.1 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบกลางภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2558 
 5.13.2 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบปลายภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2558 
 5.13.3 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบกลางภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2558 
 5.13.4 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบปลายภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2558 
5.14 รายงานคะแนนสอบกลางภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ 
 5.14.1 รายงานคะแนนสอบกลางภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 
 5.14.2 รายงานคะแนนสอบปลายภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 
 5.14.3 รายงานคะแนนสอบกลางภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 
 5.14.4 รายงานคะแนนสอบปลายภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 
5.15 การวดัและประเมินผลการศึกษา 

5.15.1 ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง การวดัและประเมินผลการศึกษากรณีการแกไ้ข
ระดบัขั้น 

5.15.2 ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติักรณีนกัศึกษาไดรั้บสัญลกัษณ์ I 
5.16 การร้องเรียน 
 5.16.1 โครงการ “เปิดรับขอ้ร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น เช่ือมสัมพนัธ์ ประสานใจ นอ้ง-พี่ เทคโน
อุตฯ 
 5.16.2 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขอแจง้มติท่ีประชุม เร่ือง การพิจารณาทบทวนอุทธรณ์ กรณีก าชับ 
ตกัเตือนการปฏิบติังาน กรณีแกไ้ขเปล่ียนแปลงระดบัคะแนนของอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2 ท่าน 
5.17 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
5.18 แผนการจดัโครงการพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to ensure 
that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for education, research and service. 

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will be 
able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate assessment 

methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes teaching, 
research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and appropriate 

training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service. 
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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-studentratio 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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและจัดท าค าขอก าหนดต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่  (แผนอัตราก าลังในช่วง
ระยะเวลาท่ีก าหนด) มีการประกาศรับสมคัรอาจารย์ใหม่ มี
สัมภาษณ์ และประกาศผลการคดัเลือก มีการวางแผนบุคลากร
สายวิชาการโดยพิจารณาเป้าหมายของผลส าเร็จ โดยมีการ
แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และมีการมอบหมายงาน
ต่าง ๆ ซ่ึงมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ด้วยการ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ มีการมอบหมายงาน รวมถึงก าหนดการ
ส้ินสุดการจา้งและการเกษียณอายุงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านการศึกษา งานวิจัย  และการให้บริการด้านวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้
ส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพ โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารย ์ให้
มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึน โดยจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาในวชิาชีพ อาทิ 
● สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอกดว้ยทุน PhD 50% 
● สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรพฒันาความรู้ ใน
ศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ในทุกปี โดย
สนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี ตามจ านวน
บุคลากรท่ีมีของแต่ละคณะ 
● สนับสนุนทุนโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์
นอกจากน้ี ยงัมีการจัดโครงการพฒันาบุคลากร ตามความ
ตอ้งการของคณะ โดยให้คณะ/หน่วยงาน ส่งโครงการมายงั
ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ในแต่
ละ ปี  และ เ ม่ื อโครงการได้ รับการพิ จ ารณาสนับส นุน

หลั ก ฐ า น  บัน ทึ ก ข้ อ ค ว า ม  ท่ี   ม อ 
920.1/4391 แจ้งรายช่ืออาจารย์ท่ีเป็น
ตวัแทนหลกัสูตรดา้นต่างๆ 
หลักฐาน 6.2 ประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เร่ือง ความกา้วหนา้ของผู ้
ด ารงต าแหน่งวชิาการ 
หลักฐาน 6.3 หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
หลัก ฐ า น  6.4 ร า ย ง า น ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลกัฐาน 6.8 คู่มือบุคลากร มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
งบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจดัโครงการ
พัฒนาบุคลากรประจ า ปี  เพื่ อก าหนดระยะ เวลา  และ
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service 
มีการวิเคราะห์ภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรโดย
พิจารณาจากค่า Full-Time Equivalent (FTE) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการศึกษา การวิจยั และการให้บริการ  รวมถึง
พิจารณาอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

หลกัฐาน 6.5 ขอ้มูลนกัศึกษาและอาจารย์
หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
หลกัฐาน 6.15 ภาระงานบุคลากรต าแหน่ง
วชิาการ 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการท่ี
ประกอบดว้ยจรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการเพื่อ
มอบหมายงาน และเล่ือนขั้นเงินเดือนตามความสามารถและ
ผลงานอยา่งชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 

หลักฐาน 6.7 จรรยาบรรณอาจารย ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หลัก ฐ าน  6.8 คู่ มื อ บุ ค ล า ก ร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มีการพิจารณาและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยมีการเตรียมการก าหนดภาระงานอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรให้เหมาะสม และมีการจา้งอาจารยพ์ิเศษในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็น 

หลักฐาน 6.9 การประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to 
fulfill them 
มีการพิจารณาการฝึกอบรมและความตอ้งการในการพฒันา
ตนเองของบุคลากรสายวชิาการ โดยมีการจดักิจกรรมฝึกอบรม
ต่าง ๆ  

หลักฐาน 6.29 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรสายวชิาการ 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 
มีการบริหารจดัการบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการให้รางวลัและ
เชิดชูเกียรต์ิจากผลงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน

หลกัฐาน 6.11 ผลงานและรางวลัท่ีไดรั้บ
ของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงาน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
และสนบัสนุนการศึกษา การวิจยั และการให้บริการ เน่ืองจาก
บุคลากรสายวิชาการมีความส าคญัเป็นอย่างมากในการช่วยให้
การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

วศิวกรรม 
หลักฐาน 6.1 บันทึกข้อความ ท่ี  มอ 
920.1/4391 แจ้งรายช่ืออาจารย์ท่ีเป็น
ตวัแทนหลกัสูตรดา้นต่างๆ 
หลักฐาน 6.3 หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
หลักฐาน 6.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
มีการพิจารณาเปรียบเทียบประเภทและคุณภาพของงานวิจยั
ของบุคลากรสายวชิาการเพื่อการปรับปรุง 

หลักฐาน 6.12 เอกสารทุนวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตรการจัดการงาน
วศิวกรรม 
หลักฐาน 6.13 ผลงานตีพิมพ์ของ
คณาจารย์ในหลักสูตรการจัดการงาน
วศิวกรรม 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

0.557 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

0.514 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

2 1.071 ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 

100 

Full-time Lecturers 0.671 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

0.496 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

3 1.167 ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 

100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 1.228 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

1.010 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

5 2.238 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 

100 
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Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 

2557 2.238 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 64.50 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 1/29 

2558 2.238 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 156.78 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 1/70 

2559 - - - 

2560 - - - 

 
Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2557 - - - 7 7 1.4 

2558       

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

 
Diagnostic Questions AUN 6 
Academic staff: 

1. Are academic staff members competent and qualified for their jobs? 
คณาจารยใ์นหลกัสูตรมีความสามารถและคุณวุฒิเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ (หลกัฐานอา้งอิง 
6.14 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556 หนา้ 29-32) โดยมีกระบวนการอบรมปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  

2. Are the competencies and expertise of the academic staff adequate for delivering the 
programme? 
คณาจารยใ์นหลกัสูตรมีความสามารถและความเช่ียวชาญส าหรับการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 6.9 การประเมินการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558) โดย
คณาจารยทุ์กคนในหลกัสูตรมีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวชิาการจ านวน 2 คน 
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3. What are the challenges institutions meet or encounter with regards to human resources, such as 
age distribution, difficulties in filling vacancies or in attracting qualified academic staff? How do 
institutions handle these challenges? 
ปัจจุบนัอาจมีปัญหาในการจดัสรรรายวิชาสอนเพื่อให้มีการกระจายภาระงานของบุคลากรสาย
วชิาการบา้ง เน่ืองจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอ้งดูแลรับผิดชอบการจดัการ
เรียนการสอนในหลากหลายศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั รวมถึงการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดว้ย โดยตอ้งก าหนดให้ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยสอดคลอ้งตามคุณวุฒิและ
ความเช่ียวชาญ จึงมีการแกปั้ญหาโดยการจดัท าตารางภาระงานสอนของคณาจารยทุ์กท่าน แล้ว
น ามาเปรียบเทียบกนั (หลกัฐานอา้งอิง 6.15 ภาระงานบุคลากรต าแหน่งวชิาการ) 

4. How many Master's and PhD degree holders are there among the academic staff? 
คณาจารยมี์คุณวุฒิปริญญาเอกทั้ง 5 คน (หลกัฐานอา้งอิง 6.14 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หน้า 29-32) โดยมีการการ
ส่งเสริมใหอ้าจารยอ์บรมเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และมีการส่งเสริมให้
อาจารยมี์ความกา้วหนา้ในสาขาตามความถนดัเพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการ (หลกัฐานอา้งอิง 6.29 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวชิาการ) 

5. What policy is pursued with regard to the employment of academic staff, both in teaching and 
research? 
มีนโยบายในการพิจารณาภาระงานสอนและภาระงานวิจยัของคณาจารย์ในหลักสูตรโดยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (หลกัฐานอ้างอิง 6.9 หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายวิชาการ และประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง ความกา้วหนา้ของผูด้  ารงต าแหน่งวชิาการ) 

6. Is conscious effort made to involve professors in mentoring and/or training junior/new academic 
staff? 
มีการก าหนดโครงการพฒันาบุคลากรต่าง ๆ โดยด าเนินการตามขั้นตอน และแผน ท่ีไดก้ าหนดไว้

ในปฏิทินโครงการ ยกเวน้ในบางโครงการท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง ก าหนดการหรือโครงการ

เน่ืองจากอาจมีโครงการหรือประเด็นท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลากร

อย่างเร่งด่วน ซ่ึงในการจดัโครงการแต่ละโครงการ จะค านึงถึงความส าคัญ ในการพฒันาตัว

บุคลากร นอกจากน้ี การพฒันาตนเองของบุคลากร จะพิจารณาตามความตอ้งการของบุคลากรและ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากศาสตร์ หรือ

ประเด็นความรู้ท่ีบุคลากรไปศึกษาต่อ หรืออบรมมีความน่าสนใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่

บุคลากรท่านอ่ืนได้ ทางคณะ/หน่วยงาน จะส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ เพิ่มเติมด้วย 
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นอกจากน้ี วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดด้ าเนินการจดัโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไปแลว้ 

อาทิ 

„ โครงการปฐมนิเทศและพฒันาอาจารยใ์หม่ 

„ โครงการการเขียนผลงานทางวชิาการ 

„ โครงการท่ีเนน้ทางดา้นการเรียน การสอน 

นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนให้บุคลากรไดท้ราบถึงขั้นตอน และแนวทางต่างๆ เพื่อความกา้วหน้าใน

อาชีพ ผา่นโครงการพฒันาบุคลากรของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานีอีกดว้ย ทั้งน้ี การพฒันาศกัยภาพของ

อาจารย์ทางด้านวิชาชีพ นั้ น จะถูกก าหนดจากการระเบียบของมหาวิทยาลัยในเร่ืองของการ

ประเมินผลการปฏิบติังานและเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมีกรอบของระยะเวลาท่ีจะตอ้ง

ด าเนินการอย่างชัดเจน โดยคณะและหน่วยงานจะส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการอยู่เป็นระยะ ซ่ึง

สามารถช้ีวดัไดจ้ากผลงานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และการขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนในแต่

ละปี 

ส าหรับในระดบัหลกัสูตรนั้น ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ในหลกัสูตรการจดัการงาน

วิศวกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 6.21 หนงัสือเชิญปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ในหลกัสูตรการจดัการงาน

วิศวกรรม หลกัฐานอา้งอิง 6.19 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการงาน

วศิวกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 6.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการ

งานวศิวกรรม) 

7. Is a policy in place with regard to the involvement in seminars, supervision of final papers, 
practical training or internship? 
มีนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการต่าง  ๆ ในรูปของการจดัสัมมนา การ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และการจัดการฝึกอบรม โดยมีการก าหนดในหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายวชิาการ (หลกัฐานอา้งอิง 6.9 การประเมินการปฏิบติั
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 หลกัฐานอา้งอิง 6.16 การจดัสัมมนาในงาน ม.อ. วิชาการ และ 
หลกัฐานอา้งอิง 6.17 การตรวจประเมินผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ) โดยกอง
การบริหารและการพฒันายุทธศาสตร์มีการจดัสรรงบพฒันาบุคลากรให้กบัอาจารยใ์นการอบรม
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เพิ่มเติมความรู้ภายนอกองค์กร  และมีการสนบัสนุนให้อาจารยไ์ปน าเสนอผลงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

8. Are academic staff members satisfied with the teaching loads? 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีความพึงพอใจต่อภาระงานสอนท่ีไดรั้บการมอบหมาย โดยพิจารณาได้
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 6.18 การประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยคณาจารยใ์นหลกัสูตร) เน่ืองจากมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อตกลงและมอบหมายภาระงานสอน รวมถึงภาระงานอ่ืน ๆ 
(หลกัฐานอา้งอิง 6.3 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 6.4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) ก่อนน าเขา้ท่ีประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จดัการอุตสาหกรรม ตามล าดบั (หลกัฐานอา้งอิง 6.19 หนงัสือเชิญประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จดัการอุตสาหกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 6.20 รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม) 

9. Is the staff-to-student ratio satisfactory? 
อตัราส่วนนักศึกษาต่ออาจารยเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนด (หลกัฐานอา้งอิง 6.5 ขอ้มูลนักศึกษาและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม) โดยไดแ้สดงไวใ้นตาราง Staff-to-student Ratio 
ในหวัขอ้ AUN QA 6 Academic Staff Quality 

10. What is the accountability of academic staff in terms of roles, responsibilities, academic freedom, 
and professional ethics? 
มีการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระทางวิชาการ และจรรยาบรรณให้กบับุคลากร
สายวชิาการ (หลกัฐานอา้งอิง 6.8 คู่มือบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ หลกัฐานอา้งอิง 
6.7 จรรยาบรรณอาจารย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

11. What types of research activities are carried out by academic staff? Are these activities aligned to 
the vision and mission of the university and faculty? 
คณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรมมีผลงานวจิยัทั้งในรูปของรายงานการวจิยัท่ีไดรั้บทุน
วจิยั การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวชิาการ และผลงานตีพิมพใ์นวารสารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
วิ สั ย ทัศ น์ แ ล ะพัน ธ กิ จ ข อ ง คณะ วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ เ ท ค โนโล ยี อุ ตส าหก ร รม  แ ล ะ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชั้นน า (หลกัฐานอา้งอิง 6.12 เอกสารทุน
วิจยัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม ผลงานน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ 
ผลงานตีพิมพข์องคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม หลกัฐานอา้งอิง 6.22 วิสัยทศัน์
และพนัธกิจของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลกัฐานอา้งอิง 6.23 วิสัยทศัน์
และพนัธกิจของ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

12. What is the level of research grants and how is it utilised? 
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คณาจารยใ์นหลกัสูตรไดรั้บทุนวจิยัจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในจ านวนท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย (หลกัฐาน
อา้งอิง 6.12 เอกสารทุนวจิยัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม) 

13. What is the number of research papers published? Are the research papers published in national, 
regional and international journals? 
คณาจารยใ์นหลกัสูตรมีจ านวนผลงานวิจยัตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย (6.13 ผลงานตีพิมพ์ของ
คณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม) 

 
Staff Management: 
14. How is manpower planning of academic staff carried out? 

มีการวางวางแผนก าลงัคนส าหรับบุคลากรวิชาการโดยพิจารณาจากภาระงานสอนเป็นหลกั เพื่อ
จดัการเรียนการสอนใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการลดการจา้งอาจารยพ์ิเศษ 
(หลกัฐานอา้งอิง 6.15 ภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ คณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม) 

15. Does the department have a clearly formulated staff management structure? 
มีการแต่งตั้งและก าหนดภาระหน้าท่ีของประธานและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการ
งานวิศวกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 6.24 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม) 

16. Are recruitment and promotion criteria of academic staff established? 
มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ และเล่ือนขั้นเงินเดือน (หลกัฐานอา้งอิง 6.7 
จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ หลักฐานอ้างอิง 6.8 คู่มือบุคลากร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

17. Is there a performance management system? 
มีระบบการคิดภาระงาน (Load Unit) ส าหรับการบริหารจดัการหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรมจะไดรั้บการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการภายใตส้าขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 
8.9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายวิชาการ และค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการผลการปฏิบติัราชการสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) 

18. What is the succession plan for key appointment holders? 
มีการก าหนดแผนการด าเนินงานหลกัสูตรในระยะเวลา 5 ปี ไวใ้น มคอ. 2 หลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม และมีการรายงานผลประจ าปีใน มคอ. 7 โดยมีการรายงานผลและวางแผนในรายละเอียด
ต่อเน่ืองประจ าปี (หลกัฐานอา้งอิง 6.14 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
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จดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ 59-63 และ หลกัฐานอา้งอิง 6.25 SAR ประจ าปี
การศึกษา 2557) 

19. What is the career development plan for academic staff? 
มีการก าหนดแผนการพฒันาในสายวชิาชีพอาจารยส์ าหรับคณาจารยใ์นการจดัท าขอ้ตกลงภาระงาน 
(TOR) และแบบรายงานผลการปฏิบติัราชการ (หลกัฐานอา้งอิง 6.9 หลกัเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติ ร าชก ารของ บุคลากรสายวิ ช าก า ร  และ  หลักฐ านอ้า ง อิ ง  6.2 ประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง ความกา้วหนา้ของผูด้  ารงต าแหน่งวชิาการ) 

20. Are academic staff members satisfied with the HR policy? 
คณาจารยใ์นหลกัสูตรมีความพึงพอใจต่อนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยพิจารณาจากผล
การประเมินความพึงพอใจของคณาจารยท่ี์มีต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 6.18 
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยคณาจารยใ์นหลกัสูตร)  

21. What is the future development of HR policy for academic staff? 
ในอนาคตจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงจะมีการด าเนินง านต่าง ๆ ตามขั้นตอนท่ี
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ก าหนด ดงันั้น การพฒันาปรับปรุงนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสายสนบัสนุนจ าเป็นตอ้งน าไปพิจารณาอีกคร้ังในอนาคต เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
ในหลกัสูตรใหม่ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (หลกัฐานอา้งอิง 6.26 การเสนอขอเปิดหลกัสูตร
และการปรับปรุงหลกัสูตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

22. How academic staff members are prepared for the teaching task? 
มีการวางแผนเพื่อก าหนดและมอบหมายงานสอนใหค้ณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม และการประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 6.15 ภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ 
หลกัฐานอา้งอิง 6.3 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัฐานอา้งอิง 6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัฐานอา้งอิง 6.19 หนังสือเชิญประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม  และ 
หลกัฐานอา้งอิง 6.20 รายงานการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) 

23. Is the teaching delivered by the academic staff supervised and assessed? 
มีการติดตามและประเมินการสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรโดยพิจารณาจากผลประเมินการสอน
จากนกัศึกษา และรายงานท่ีระบุใน มคอ. 5 (หลกัฐานอา้งอิง 6.28 ผลประเมินการสอนจากนกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 และ หลกัฐานอา้งอิง 6.29 มคอ. 5 ประจ าปีการศึกษา 2558) 

 
Training and Development: 
24. Who is responsible for academic staff training and development activities? 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัฝึกอบรมและจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรต่าง ๆ ในภาพรวม โดย
หวัหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
การจดัการงานวิศวกรรม เป็นผูรั้บผิดชอบในการวางแผนส่งเสริมให้คณาจารยใ์นหลกัสูตรเขา้ร่วม
การอบรมต่าง ๆ (หลกัฐานอา้งอิง 6.30 โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการ หลกัฐานอา้งอิง 
6.19 หนงัสือเชิญประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 6.20 
รายงานการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) 

25. What are the training and development process and plan? How are training needs identified? 
มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาโดยพิจารณาจากความจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (หลกัฐานอา้งอิง 
6.30 โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการ หลกัฐานอา้งอิง 6.3 หนงัสือเชิญประชุมหลกัสูตร
การจดัการงานวิศวกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 6.4 รายงานการประชุมหลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม) 

26. Does the training and development plan reflect the university and faculty mission and objectives? 
แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการสอดคลอ้งกบัภารกิจและวตัถุประสงค์ของคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (หลกัฐานอา้งอิง 6.30 
โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการ หลกัฐานอา้งอิง 6.19 หนงัสือเชิญประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม  และ หลกัฐานอา้งอิง 6.20 รายงานการประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) 

27. Is there a system to develop strategic and technical competencies of academic staff? 
มีระบบในการพฒันาศกัยภาพทางเทคนิคของบุคลากรสายวิชาการโดยก าหนดแผนพฒันาพฒันา
อาจารยแ์ละระบุลงในขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
(หลกัฐานอา้งอิง 6.9.2 และ 6.9.10 ขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานผลการปฏิบติัราชการ) 

28. What are the training hours and number of training places for academic staff per year? 
คณาจารย์ในหลักสูตรมีชั่วโมงการฝึกอบรมและจ านวนหลักสูตรฝึกอบรมต่อปี เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด (หลกัฐานอ้างอิง 6.30 โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการ หลักฐาน
อา้งอิง 6.19 หนงัสือเชิญประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 
6.20 รายงานการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม)  

29. What percentage of payroll or budget is allocated for training of academic staff? 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดจ้ดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการไวเ้ป็นจ านวน 11,000 บาทต่อปี (หลกัฐานอา้งอิง 6.31 รายการการจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ) 
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รายการหลกัฐานอ้างองิ 
6.1 บนัทึกขอ้ความ ท่ี  มอ 920.1/4391 แจง้รายช่ืออาจารยท่ี์เป็นตวัแทนหลกัสูตรดา้นต่างๆ 
6.2 ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง ความกา้วหนา้ของผูด้  ารงต าแหน่งวชิาการ 
6.3 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 6.3.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 6.3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 6.3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 6.4.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 6.4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 6.4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
6.5 ขอ้มูลนกัศึกษาและอาจารยห์ลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

6.5.1 ปฏิทินแผนการด าเนินการทบทวนและขอเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2558 

 6.5.2 แจง้เปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

6.5.3 ขอใหจ้ดัส่งขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

6.6 ภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

6.6.1 ตารางภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 

6.6.2 ตารางภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2558 

6.7 จรรยาบรรณบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.8 คู่มือบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.9 การประเมินการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 6.9.1 หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัราชการเพื่อการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการและ

เพิ่มค่าจา้งพนกังานสายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2559 

 6.9.2 ขอให้จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) และก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(Competency) คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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 6.9.3 ขอใหร้ายงานผลการปฏิบติังาน คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 6.9.4 ก าหนดการและขอเชิญประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 6.9.5 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ

การพัฒนาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

6.9.6 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏิบติังาน

เพื่อการพฒันาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

6.9.7 ประชุมประเมินผลการปฏิบติังาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559  

6.9.8 ขอส่งใบแจง้ผลการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร (ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

และพนกังานเงินรายได ้สายวชิาการ) คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 6.9.9 แนวทางการประเมินการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เพื่อใชใ้นรอบการประเมิน คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2559 

 6.9.10 ขอให้จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) และก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(Competency) คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 6.9.11 ขอใหร้ายงานผลการปฏิบติังาน คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 6.9.12 ก าหนดการและขอเชิญประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 6.9.13 ค าสั่งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ

การพัฒนาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

6.9.14 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏิบติังาน

เพื่อการพฒันาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

6.9.15 ประชุมประเมินผลการปฏิบติังาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559  
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6.9.16 ขอส่งใบแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน

มหาวทิยาลยั และพนกังานเงินรายได ้สายวชิาการ) คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

6.10 โครงการอบรมต่าง ๆ 

 6.10.1 โครงการใหค้วามรู้ทางการเงินและพสัดุ 

 6.10.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง กา้วแรกสู่อาจารยมื์ออาชีพ คร้ังท่ี 4 

6.11 ผลงานและรางวลัท่ีไดรั้บของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

 6.11.1 คู่มือบทปฏิบติัการฉบบัสมบูรณ์  ราย ผศ.ดร.ชดาภษัท สุดศิริ 

6.12 เอกสารทุนวจิยัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

 6.12.1 หนงัสือสัญญารับทุนอุดหนุนการวจิยั ผศ.ดร.พงศกร ศานติชาติศกัด์ิ 

6.13 ผลงานตีพิมพข์องคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

6.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

6.15 ภาระงานบุคลากรต าแหน่งวชิาการ 

6.15.1 ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผ์ูส้อนใน

มหาวทิยาลยั  

6.15.2 การช้ีแจงเร่ือง ระบบภาระงานบุคลากรต าแหน่งวชิาการ 

6.16 การจดัสัมมนาในงาน ม.อ. วชิาการ  

6.17 การตรวจประเมินผลงานตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ 

6.18 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยคณาจารยใ์นหลกัสูตร 

6.19 หนงัสือเชิญประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม  

 6.19.1 ขอเชิญประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 6.19.2 ขอเชิญประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 6.19.3 ขอเชิญประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2559 

 6.19.4 ขอเชิญประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 6.19.5 ขอเชิญประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 

6.20 รายงานการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 

 6.20.1 รายงานการประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 6.20.2 รายงานการประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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 6.20.3 รายงานการประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2559 

6.20.4 รายงานการประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 6.20.5 รายงานการประชุมสาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 

6.21 หนงัสือเชิญปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ในหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
6.22 (หลักฐานอ้าง อิง ท่ี  1.6) เว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 
6.23 เวป็ไซตม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วสิัยทศัน์และพนัธกิจของ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.3) ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
6.25 SAR ประจ าปีการศึกษา 2557 

6.26 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 3.6) การเสนอขอเปิดหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
6.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.10) เกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 
6.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.11) ผลประเมินการสอนจากนกัศึกษา  

6.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ. 5 ปีการศึกษา 2558 
6.30 โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวชิาการ 

 6.30.1 โครงการพฒันาบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (นอกสถานท่ี) 

 6.30.2 บนัทึกขอ้ความ ขอเชิญคณาจารยเ์ขา้รับฟังค าช้ีแจงการเขา้สู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะ

อาจารย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 6.30.3 บนัทึกขอ้ความ ขอเชิญบุคลากรในสังกดัเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดั

การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กบัการท างาน 

6.31 รายการการจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

http://scit.surat.psu.ac.th/
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the quality and quantity 
of support staff fulfil the needs for education, research and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of support staff are 
determined and communicated. Roles of support staff are well defined and duties are allocated 
based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their competencies 
remain relevant and the services provided by them satisfy the stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and appropriate 
training and development activities are implemented to fulfill the identified needs. 

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

AUN 7  
Support Staff Quality 



75 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to 
fulfill the needs for education, research and service 
มีการวางแผนบุคลากรสายสนบัสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนกัศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้ ให้เพียงพอส าหรับความตอ้งการ
ดา้นการศึกษา วจิยั และการใหบ้ริการต่าง ๆ  

หลกัฐาน 7.1 การใชบ้ริการหอ้งสมุด  
หลกัฐาน 7.2 ขอ้มูลบุคลากรหอ้งสมุด 
หลักฐาน 7.3 การใช้บริการศูนย์
วทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
หลักฐาน 7.4 ข้อมูลบุคลากรศูนย์
วทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
หลักฐาน 7.5 การใช้บริการศูนย์
สารสนเทศ 
หลักฐาน 7.6 ข้อมูลบุคลากรศูนย์
สารสนเทศ 
หลกัฐาน 7.7 การใชบ้ริการฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล 
หลักฐาน 7.8 ข้อมูลบุคลากรฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated 
มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ หลกัฐาน 7.9 เกณฑ์การประเมินผลการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
มอบหมายงานและเล่ือนต าแหน่งตามความสามารถและผลงาน
อยา่งชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 

ป ฏิบั ติ ร า ช ก า รข อ ง บุ ค ล า ก รส า ย
สนบัสนุน 
หลักฐาน 7.10 คู่ มือบุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มีการพิจารณาและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติั
ราชการมาใชพ้ิจารณาการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน 

หลกัฐาน 7.9 เกณฑ์การประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รข อ ง บุ ค ล า ก รส า ย
สนบัสนุน 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to 
fulfill them 
มีการพิจารณาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพฒันาตนเองของ
บุคคลากรสายสนบัสนุน โดยมีการส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรม
ฝึกอบรมต่าง ๆ 

หลกัฐาน 7.11 โครงการฝึกอบรมของ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 
มีการบริหารจดัการบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการให้รางวลัและ
เชิดชูเกียรต์ิจากผลงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และสนบัสนุนการศึกษา การวิจยั และการให้บริการ เน่ืองจาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีความส าคญัในการช่วยให้การจดัการ
เรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

หลักฐาน  7.10 คู่ มื อ บุคลากร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หลกัฐาน 7.9 เกณฑ์การประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รข อ ง บุ ค ล า ก รส า ย
สนบัสนุน 
หลักฐาน 7.13 รางวลับุคลากรสาย
สนบัสนุน 
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Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel      
Laboratory Personnel      
IT Personnel      
Administrative Personnel      
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

     

Total      
 
Diagnostic Questions AUN 7 
Support Staff: 

1. Are the support staff members competent and qualified for their jobs? 
บุคลากรสายสนบัสนุนมีความสามารถและคุณสมบติัตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ โดยมีการคดัเลือก
และบรรจุในต าแหน่งงานท่ีสอดคลอ้งกบัคุณวุฒิและประสบการณ์ อีกทั้งยงัไดก้ าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการมาใชพ้ิจารณาการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน (หลกัฐานอา้งอิง 
7.9 เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน) 

2. Are the competencies and expertise of the support staff adequate? 
บุคลากรสายสนบัสนุนมีความสามารถและความช านาญเพียงพอส าหรับงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้พิจารณาการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน (หลักฐานอ้างอิง 7.9 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนบัสนุน) 

3. What difficulties are there in attracting qualified support staff? 
เน่ืองจากหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรมเป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิตในวิชาชีพวิศวกร จึงมีความ
ตอ้งการบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีคุณวุฒิและทกัษะเฉพาะทาง เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(หลกัฐานอา้งอิง 7.14 มคอ. 3 รายวชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง)  

4. What policy is pursued with regard to the employment of support staff? 
มีการก าหนดนโยบายในการพิจารณาจดัหาบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอเพื่อสนบัสนุนการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(หลกัฐานอา้งอิง 7.2 ขอ้มูลบุคลากรห้องสมุด 
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หลกัฐานอา้งอิง 7.3 ขอ้มูลบุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง หลกัฐานอา้งอิง 7.6 ขอ้มูล
บุคลากรศูนยส์ารสนเทศ และ หลกัฐานอา้งอิง 7.8 ขอ้มูลบุคลากรฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) 

5. Are support staff members satisfied with their roles? 
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงพิจารณาจากผลประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต่อการบริหาร โดยมีการก าหนดให้บุคลากรสาย
สนบัสนุนเสนอขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) ให้ผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณา (หลกัฐานอา้งอิง 7.15 ผล
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่อการบริหาร และ หลกัฐานอา้งอิง 7.16 
ขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนบัสนุน) 

 
Staff Management: 

6. How manpower planning of support staff is carried out? 
มีการวางแผนบุคลากรสายสนบัสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และงานบริการนกัศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้ ใหเ้พียงพอส าหรับความตอ้งการดา้น
การศึกษา วจิยั และการใหบ้ริการต่าง ๆ (หลกัฐานอา้งอิง 7.1 การใชบ้ริการหอ้งสมุด ขอ้มูลบุคลากร
ห้องสมุด หลกัฐานอา้งอิง 7.3 การใชบ้ริการศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง  หลกัฐานอา้งอิง 
7.4 ขอ้มูลบุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง หลกัฐานอา้งอิง 7.5 การใช้บริการศูนย์
สารสนเทศ หลกัฐานอา้งอิง 7.4 ขอ้มูลบุคลากรศูนยส์ารสนเทศ หลกัฐานอา้งอิง 7.7 การใชบ้ริการ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และ หลกัฐานอา้งอิง 7.8 ขอ้มูลบุคลากรฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) 

7. Are recruitment and promotion criteria of support staff established? 
มีการก าหนดเกณฑใ์นการสรรหาบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อมอบหมายงาน และเล่ือนต าแหน่งหรือ
ใหร้างวลั ตามภาระงานและผลงานท่ีโดดเด่น (หลกัฐานอา้งอิง 7.9 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน หลักฐานอ้างอิง  7.10 คู่มือบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ หลกัฐานอา้งอิง 7.13 รางวลับุคลากรสายสนบัสนุน) 

8. Is there a performance management system? 
มีระบบในการบริหารจดัการบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน (หลกัฐานอา้งอิง 7.9 
เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน) 

9. What is the career development plan for support staff? 
มีแผนการพฒันาในสายวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีดูแล รับผิดชอบ และส่งเสริม โดย
หน่วยงานสนบัสนุนของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี (หลกัฐานอา้งอิง 7.17 การพฒันาในสายวิชาชีพของ
บุคลากรสายสนบัสนุน) 
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Training and Development 
10. Who is responsible for support staff training and development activities? 

หน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผูดู้แลรับผิดชอบในการสนบัสนุนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมการพฒันาต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนบัสนุน (หลกัฐานอา้งอิง 7.1 การใช้
บริการห้องสมุด หลกัฐานอา้งอิง 7.2 ขอ้มูลบุคลากรห้องสมุด หลกัฐานอา้งอิง 7.3 การใชบ้ริการ
ศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง หลกัฐานอา้งอิง 7.4 ขอ้มูลบุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์และ
เคร่ืองมือกลาง หลกัฐานอา้งอิง 7.5 การใชบ้ริการศูนยส์ารสนเทศ หลกัฐานอา้งอิง 7.6 ขอ้มูล
บุคลากรศูนยส์ารสนเทศ หลกัฐานอา้งอิง 7.7 การใชบ้ริการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และ 
หลกัฐานอา้งอิง 7.8 ขอ้มูลบุคลากรฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) 
 

11. What are the training and development process and plan? How are training needs identified? 
มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาต่าง ๆ โดยหน่วยงานสนบัสนุนของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (หลกัฐานอา้งอิง 7.11 โครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน) 

12. Is there a system to develop technical competencies of support staff? 
มีระบบในการพฒันาความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยมีการส่งเสริมการฝึกอบรมดา้น
ต่าง ๆ และการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
สอดคลอ้งการแนวทางการพฒันาบุคลากร (หลกัฐานอา้งอิง 7.11 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรสายสนบัสนุน และ หลกัฐานอา้งอิง 7.9 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายสนบัสนุน) 

13. What are the training hours and number of training places for support staff per year? 
บุคลากรสายสนับสนุนมีชั่วโมงการฝึกอบรมและจ านวนหลักสูตรฝึกอบรมต่อปี เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด (หลกัฐานอา้งอิง 7.11 โครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน) 

14. What percentage of payroll or budget is allocated for training of support staff? 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีไดมี้การจดัสรรงบประมาณไวส้ าหรับการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนให้
ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด (หลกัฐานอา้งอิง 7.18 รายการการจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันา
บุคลากรสายสนบัสนุน) 

 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
7.1 การใชบ้ริการหอ้งสมุด  
7.2 ขอ้มูลบุคลากรหอ้งสมุด 
7.3 การใชบ้ริการศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
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7.4 ขอ้มูลบุคลากรศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
7.5 การใชบ้ริการศูนยส์ารสนเทศ 
7.6 ขอ้มูลบุคลากรศูนยส์ารสนเทศ 
7.7 การใชบ้ริการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
7.8 ขอ้มูลบุคลากรฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
7.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 6.9.1) เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
7.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 6.8) คู่มือบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
7.11 โครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

7.11.1 โครงการ “Happy 2gether : ความสุขในการท างาน” 
7.11.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 6.10.1) โครงการใหค้วามรู้ทางการเงินและพสัดุ 

7.12 กิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆ 
 7.12.1 พิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวนั “มหิดล” 
 7.12.2 เดินขบวนแห่ผา้ห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร 
7.13 รางวลับุคลากรสายสนบัสนุน 
7.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5.8) มคอ. 3 รายวชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
7.15 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่อการบริหาร  
7.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 6.9.2 และ 6.9.10) ใหจ้ดัท าขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
7.17 การพฒันาในสายวชิาชีพของบุคลากรสายสนบัสนุน 

7.18 รายการการจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

workload, student progress, academic performance and workload are systematically recorded and 
monitored, feedback to students and corrective actions are made where necessary. 

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

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, the 
institution should provide a physical, social and psychological environment that is conducive for 
education and research as well as personal well-being. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, and 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาอยา่ง
มีระบบโดยกระบวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
8.1.1 ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซ่ึงคณะฯ ได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยคณะฯ มีส่วน
ร่วมใน การก าหนดคุณสมบติัทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาท่ีใช้ในการคดัเลือก 
ค่าน ้ าหนักเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา  
และด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 
8.1.2 ระบบการรับบุคคลเพื่ อ เข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admissions)  ซ่ึงคณะฯ ไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สอท.)  โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในลกัษณะเดียวกนักบัระบบโครงการรับ
ตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการ   
8.1.3 ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 
1) งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา  และสัดส่วนการรับ
นกัศึกษาใหม่ของแต่ละวธีิรับ 
2) รับนกัศึกษาใหม่เสนอโครงการคดัเลือกนกัเรียนวิธีพิเศษให้คณะทั้งสองคณะ
พิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัเฉพาะแต่ละสาขาวชิา จ  านวนรับนกัศึกษาแต่

ห ลั ก ฐ า น  8.5 
แ ผ น ก า ร รั บ
นกัศึกษาใหม่ของ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2558 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ละสาขาวชิา         
3) รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนักเรียนในแต่ละ
โครงการ 
โดยกองวิชาการและพฒันานกัศึกษาจะแจง้และขอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางหลกัสูตร
โดยผา่นทางเจา้หนา้ท่ีประสานงานของคณะฯ 
โดยมีการประสานงานกบัระดบัหลกัสูตรเพื่อก าหนดนโยบายในการรับนกัศึกษาและ
เกณฑใ์นการคดัเลือกเขา้ศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึงรูปแบบการส่ือสารและพิมพเ์ผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ใหไ้ดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหลักสูตร มีการวางแผนและประเมินวิธีการและเกณฑ์
ส าหรับการคดัเลือกนกัศึกษา เพื่อใหส้ามารถรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้โดยพิจารณาไดเ้ป็น 
8.2.1 ระบบโครงการรับตรงท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ และระบบการรับบุคคลเพื่อเขา้
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
8.2.1.1 งานรับนกัศึกษาน าขอ้มูลคุณสมบติัทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาท่ีใชใ้น
การคดัเลือก ค่าน ้ าหนกัเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคดัเลือก 
จากงานรับนกัศึกษา (ส่วนกลาง)  เสนอคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรพิจารณาทบทวนการ
ด าเนินงานและยืนยนัเกณฑ์ดงักล่าว  หลงัจากการพิจารณาเสร็จส้ิน งานรับนกัศึกษาจะ
ด าเนินการน าขอ้มูลถึงงานรับนกัศึกษา (ส่วนกลาง) 
8.2.1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  ด าเนินการตามขั้นตอนการสอบคดัเลือกและ
ประกาศผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
8.2.1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตวัแทนอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรท าหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ผูมี้สิทธ์ิ
สอบสัมภาษณ์  พร้อมประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 
8.2.2 ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 
8.2.2.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนกัศึกษา  และสัดส่วนการรับนกัศึกษา
ใหม่ของแต่ละวธีิรับ 
8.2.2.2 รับนกัศึกษาใหม่เสนอโครงการคดัเลือกนกัเรียนวิธีพิเศษให้คณะทั้งสองคณะ
พิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัเฉพาะแต่ละสาขาวชิา จ  านวนรับนกัศึกษาแต่
ละสาขาวิชา   โดยในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีโครงการพิเศษ จ านวน 5 โครงการ 

หลกัฐาน 8.6 การ
คดัเลือกและสอบ
สั ม ภ า ษ ณ์
นกัศึกษาใหม่ของ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2558 
ห ลั ก ฐ า น  8.7 
โ ค ร ง ก า ร รั บ
นกัศึกษาใหม่ของ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2558 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ประกอบดว้ย 
1) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวธีิพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง  
2) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวธีิพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน   
3) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวธีิพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์ 
4) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่ร้ัวสงขลา
นครินทร์ 
5) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิ เศษ โครงการรับนักเรียนฐาน
วทิยาศาสตร์ 
8.2.2.3 รับนกัศึกษาใหม่จดัท าประกาศรับสมคัรนกัศึกษา โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้
ศึกษา โดยวธีิพิเศษ พร้อมประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร  พร้อมด าเนินการรับสมคัร  
8.2.2.4 รับนกัศึกษาใหม่ประสานคณะเพื่อพิจารณาเสนอตวัแทนอาจารยแ์ต่ละสาขาวิชา
หน้าท่ีเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติ  เพื่อด าเนินการ
สัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติผู ้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  และสอบวัดความรู้ 
(โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่ร้ัว   สงขลา
นครินทร์) พร้อมประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 
8.2.2.5 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นกัเรียนแต่ละโครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดย
วธีิพิเศษ 
8.2.2.6 ผูผ้่านคดัเลือกยนัยืนสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  โดยรับนักศึกษาใหม่น าขอ้มูลการรับ
นักศึกษาส่งงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) เพื่อด าเนินการตดัสิทธ์ิการรับระบบกลาง 
(Admissions) และส่งใหห้น่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา 
ความสามารถทางวิชาการ และภาระการเรียน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะแนะน าการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนท่ีผ่านมา ส าหรับการ
วเิคราะห์ภาระการเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทางหลกัสูตรไดก้ าหนดเป็นแผนการ
เรียนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากชัว่โมงบรรยาย ชัว่โมงปฏิบติัการ และชัว่โมงศึกษา
ดว้ยตน้เอง  

หลักฐาน 8.13.1 
บ ท บ า ท ข อ ง
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
หลักฐาน 8.13.2 
รายช่ือนักศึกษา
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ท่ี
ปรึกษา 
หลักฐาน 8.13.3 
ต า ร า ง ส อ น
อ า จ า ร ย์ ใ น
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี
ชั่ ว โ ม ง ใ ห้
ค  าปรึกษา Office 
hours ของ
อาจารย ์

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
มีความพร้อมส าหรับการแนะน าทางวิชาการ การเรียนรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ระดบัความสามารถในการแข่งขนัของนักศึกษา และบริการสนับสนุนการเรียนของ
นกัศึกษาต่าง ๆ ในการปรับปรุงการเรียนรู้และการไดง้านท าของบณัฑิต 

ห ลั ก ฐ า น  8.29 
บนัทึกขอ้ความ ท่ี  
ม อ  920.1/4391 
แ จ้ ง ร า ย ช่ื อ
อ า จ า ร ย์ ท่ี เ ป็ น
ตวัแทนหลกัสูตร
ดา้นต่างๆ 
ห ลั ก ฐ า น  8.2 
ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกา ร
บริหารหลกัสูตร 
ห ลั ก ฐ า น  8.3 
ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกา ร
บริหารหลกัสูตร 
ห ลั ก ฐ า น  8.30 
มคอ. 3 รายวิชา 
935-229 กิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 1 
หลัก ฐ าน  8.17-
8.23 โครงการ
พัฒนานักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ห ลั ก สู ต ร ก า ร
จั ด ก า ร ง า น
วศิวกรรม 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 
มีการจดัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และสภาพจิตใจให้กบันักศึกษาเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการวิจยั ไดแ้ก่ การจดัโต๊ะเกา้อ้ีใตอ้าคารต่าง ๆ ให้กบันกัศึกษา การจดั
กิจกรรมด้านการพฒันานักศึกษาโดยหลักสูตรการจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม และวทิยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นตน้  

ห ลั ก ฐ า น  8.31 
ภาพถ่ายโต๊ะเกา้อ้ี
ใตอ้าคารต่าง ๆ  
ห ลั ก ฐ า น  8.32 
ภ า พ ถ่ า ย โ ร ง
อาหาร 
หลักฐาน 8.17 -
8 . 23  โครงการ
พัฒนานักศึกษา 
ห ลั ก สู ต ร ก า ร
จั ด ก า ร ง า น
วศิวกรรม 
ห ลั ก ฐ า น  8.14 
โครงการพัฒนา
นัก ศึ กษา  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 
ห ลั ก ฐ า น  8.15 
แ ล ะ  8.16 
โครงการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงข
ล า น ค ริ น ท ร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์
ธานี  
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557 29 60 28 

2558 43 60 39 

2559 61 60 61 

หมายเหตุ : หลกัฐานอา้งอิง ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559  
 
 
 
 
 
Diagnostic Questions AUN 8  
Student Quality: 

1. How are student intakes monitored and analysed? 
มีการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบติัของนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้ศึกษาจากคุณวุฒิของผูส้มคัร ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม และ/หรือ คะแนนสอบ โดยคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการคดัเลือก และ
จากการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายการสอบสัมภาษณ์  (หลักฐานอ้างอิง 8.1 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการคดัเลือกและคณะกรรมการฝ่ายการสอบสัมภาษณ์) 

2. How are students selected? 
หลกัสูตรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการคดัเลือกรับผูเ้ขา้ศึกษาโดยก าหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ีคือ 
2.1 ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.2 ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
อีกทั้งยงัรับผ่านโครงการต่าง ๆ โดยมีกระบวนการรับเขา้ท่ีเหมาะสมดว้ยการพิจารณาคุณวุฒิของ
ผูส้มคัร ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม คะแนนสอบเข้า และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการฝ่าย
ประมวลผลการคดัเลือก คณะกรรมการฝ่ายการสอบสัมภาษณ์  (หลกัฐานอา้งอิง 8.4 มคอ. 2 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
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หนา้ท่ี 12 และ หลกัฐานอา้งอิง 8.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการคดัเลือกและคณะกรรมการ
ฝ่ายการสอบสัมภาษณ์) 

3. What policy is pursued with regard to the intake of students? Does it aim to increase the intake or 
to stabilise it? Why? 
มีการประชุมวางแผนกระบวนการรับนกัศึกษาเขา้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ตั้ งแต่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การสมัครเข้าศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การ
สัมภาษณ์โดยตวัแทนจากคณะกรรมการหลกัสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
อีกคร้ังเพื่อสรุปและหาแนวทางพฒันาในกระบวนการรับนกัศึกษาต่อไป (หลกัฐานอา้งอิง 8.5 
แผนการรับนกัศึกษา หลกัฐานอา้งอิง 8.2 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
หลกัฐานอา้งอิง 8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

4. What measures are taken to influence the quality and the size of the intake? What effect do these 
measures have? 
ในการก าหนดเกณฑคุ์ณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อและจ านวนการรับนกัศึกษาใหม่ไดพ้ิจารณา
จากอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาท่ีเหมาะสมจากการวิเคราะห์โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 8.4 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 12 และ หลกัฐานอา้งอิง 8.5 แผนการรับ
นกัศึกษา) 

5. How does the programme take into account the level of achievement of entering students? 
หลกัสูตรมีการก าหนดเป้าหมายของจ านวนรับเขา้ศึกษาไวรุ่้นละ 60 คน ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 
หลกัสูตรสามารถรับนกัศึกษาไดต้ามเป้าหมาย (หลกัฐานอา้งอิง 8.4 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 13 หลกัฐาน
อา้งอิง 8.5 แผนการรับนกัศึกษา และ หลกัฐานอา้งอิง 8.8 สรุปจ านวนนกัศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้
ศึกษาและจ านวนรับนกัศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559) 

 

Student study Load and Performance: 

6. Does the department have a credit points system? How are credits calculated? 
ในการประเมินผลการศึกษาไดใ้ชร้ะบบระดบัคะแนน ซ่ึงหากสอบผา่นตั้งแต่ระดบัคะแนน D ท่ีมี
แตม้ประจ าระดบัคะแนนคือ 1 ข้ึนไป จะมีการนบัหน่วยกิตสะสมในรายวิชานั้น โดยมีการก าหนด
จ านวนหน่วยกิตในแต่ละรายวชิาตามความเหมาะสม โดย 1 หน่วยกิต ส าหรับการบรรยาย หมายถึง 
การเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ส าหรับการปฏิบติัการ หมายถึง การฝึก
ปฏิบติัการในห้องปฏิบติัการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง และส าหรับการศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง 
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นกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเองสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลตามระบบระดบั
คะแนนดงักล่าวได ้ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์อ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนด (หลกัฐานอา้งอิง 
8.4 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 15-23 และ หลกัฐานอา้งอิง 8.9 ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552) 

7. Is the study load divided equally over and within the academic years? 
มีการก าหนดแผนการเรียนเพื่อให้นกัศึกษาไดล้งทะเบียนโดยมีจ านวนชัว่โมงเรียน จ านวนชัว่โมง
ปฏิบติัการ จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง และจ านวนชัว่โมงการฝึกงานท่ีเหมาะสมในแต่ละภาค
การศึกษาของแต่ละชั้นปี (หลกัฐานอา้งอิง 8.4 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 25-28) 

8. Can an average student complete the programme in the planned time? 
ปัจจุบนันกัศึกษารุ่นแรกของหลกัสูตรยงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีขอ้มูลระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษาโดยเฉล่ีย 

9. What are the indicators used to monitor student progress and performance? 
จ านวนหน่วยกิตสะสม จ านวนชัว่โมงทรานสคริปกิจกรรม และผลคะแนน Tell Me More ถูก
น ามาใช้พิจารณาความกา้วหน้าและสมรรถนะในการเรียนของนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 8.10 
เวบ็ไซตง์านทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th/ หลกัฐานอา้งอิง 8.11 ระบบทราน
สคริปกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ หลกัฐานอา้งอิง 8.12 ระบบ Tell Me 
More) 

 

Student Support: 

10. Does the department have a monitoring system for recording study progress and following 
graduates (for example, tracer surveys)? 
มีระบบบนัทึกผลและความกา้วหน้าของการเรียนโดยงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์  วิทยา เขตสุราษฎร์ธานี  ซ่ึ งผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้องสามารถเข้า ถึงข้อมูลได้จาก 
http://reg.surat.psu.ac.th/ และอาจารยท่ี์ปรึกษาในหลกัสูตรไดน้ าผลดงักล่าวมาใชใ้นการแนะน าให้
ค  าปรึกษาการเรียนกบันกัศึกษาทั้งในชัว่โมงอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าปรึกษา และในโครงการอาจารย์
ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง  8.10 เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล 
http://reg.surat.psu.ac.th/ หลกัฐานอา้งอิง 8.13.3 ตารางสอนอาจารยใ์นหลกัสูตรท่ีมีชัว่โมงให้
ค  าปรึกษา Office hours ของอาจารย ์และ หลกัฐานอา้งอิง 8.14 โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบ
นกัศึกษา) 

http://reg.surat.psu.ac.th/
http://reg.surat.psu.ac.th/
http://reg.surat.psu.ac.th/
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11. How is the data of the monitoring system used? 
ขอ้มูลการเรียนของนักศึกษาจะถูกบนัทึกไวใ้นระบบของงานทะเบียนและประมวลผล โดยผูท่ี้
เก่ียวข้องสามารถน าผลดงักล่าวมาใช้ได้โดยต้องลงทะเบียนในระบบ (หลกัฐานอ้างอิง 8.10 
เวบ็ไซตง์านทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th/) 

12. What role do academic staff members play in informing and coaching students and integrating 
them into the programme? 
มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีสามารถพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษาไดจ้ากเวบ็ไซต์งานทะเบียน
และประมวลผล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าในเร่ืองการเรียน รวมถึงการแจง้
ข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค  าปรึกษา Office hours ไวใ้น
ตารางสอนของอาจารย์ และมีการพบนักศึกษาผ่านโครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 
(หลกัฐานอา้งอิง 8.13 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา หลกัฐานอา้งอิง 8.10 เวบ็ไซต์งานทะเบียนและ
ประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th/ และหลกัฐานอา้งอิง 8.14 โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบ
นกัศึกษา) 

13. How are students informed about their study plans? 
นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ในรายวิชาทางพลศึกษารวม 2 หน่วยกิตในชั้นปีท่ี 1 
รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 2 รายวิชาเลือก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ  านวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 2 
รายวชิาเลือกจากกลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต และรายวิชาเลือกเสรี จ  านวน 3 หน่วยกิต ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 3 รายวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
เลือกเสรี จ านวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 4 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกแผนท่ี 1 
โครงงาน และรายวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาเลือกเสรี จ  านวน 
3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนท่ี 2 สหกิจศึกษา 
(หลกัฐานอา้งอิง 8.4 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 25-28) 

14. Is special attention paid to coaching of first year students and underperformed students? If so, 
how does it work? 
มีการแนะน าการลงทะเบียนเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันานกัศึกษาของนกัศึกษาใหม่ทั้งจาก
การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และโครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ (หลกัฐานอา้งอิง 8.15 
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และ หลกัฐานอา้งอิง 8.16 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2558) 

15. Is specific support given to provide study skills for students with problems? 
หลกัสูตรไดจ้ดัโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ ให้กบันกัศึกษานกัศึกษาในปีการศึกษา 
2558 ดงัน้ีคือ 

http://reg.surat.psu.ac.th/
http://reg.surat.psu.ac.th/
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15.1 โครงการฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองคิดเลข 
15.2 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบติัการโรงงานพื้นฐาน 2559 
15.3 โครงการพฒันาภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
15.4 โครงการกีฬาภายในการจดัการงานวศิวกรรม 
15.5 โครงการวศิวะฯร่วมใจสืบสานประเพณีรดน ้าด าหวั ประจ าปี 2559  
15.6 โครงการ มอ.วชิาการ หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
(หลกัฐานอา้งอิง 8.18 โครงการฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองคิดเลข หลกัฐานอา้งอิง 8.19โครงการเตรียม
ความพร้อมการฝึกปฏิบติัการโรงงานพื้นฐาน 2559 หลกัฐานอา้งอิง 8.20 โครงการพฒันา
ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม หลกัฐานอา้งอิง 8.21 โครงการสาน
สัมพนัธ์พี่น้องวิศวะ หลกัฐานอา้งอิง 8.22 โครงการวิศวะฯร่วมใจสืบสานประเพณีรดน ้ าด าหัว 
ประจ าปี 2559 และ หลกัฐานอา้งอิง 8.24 โครงการ มอ.วชิาการ หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม) 

16. Is separate attention paid to coaching of advanced students? 
มีการให้ค  าแนะน าและให้รางวลักบันกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น (หลกัฐานอา้งอิง 2.26 รางวลั
นกัศึกษาเรียนดี) 

17. Is assistance given in completing the final project? Where can students who get stuck with their 
practical training or final project get help? 
ปัจจุบนันกัศึกษารุ่นแรกของหลกัสูตรยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
โครงงานวศิวกรรม  

18. How are students advised on problems concerning course options, change of options, interruption 
or termination of studies? 
มีการแนะน าใหค้  าปรึกษากบันกัศึกษาส าหรับปัญหาดา้นการเรียนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาต่างๆ การโอนยา้ย การส้ินสุดสภาพนักศึกษา เป็นต้น โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาใน
ชัว่โมงให้ค  าปรึกษา Office hours ท่ีระบุไวใ้นตารางสอนของอาจารย ์และมีการพบนกัศึกษาผา่น
โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 8.13 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา และ หลกัฐาน
อา้งอิง 8.14 โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา) 

19. How is information provided to students on career prospects? 
มีการแนะน าข้อมูลอาชีพส าหรับบณัฑิตของหลักสูตรให้นักศึกษาได้ทราบโดย  เพจเฟสบุค 
หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และ
เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 8.27 เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และ หลกัฐานอา้งอิง 8.28.2 เอกสาร
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร) 
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20. Are the reasons examined for students who take longer than expected to complete the 
programme? 
ปัจจุบนันกัศึกษารุ่นแรกของหลกัสูตรยงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีขอ้มูลระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษาโดยเฉล่ีย 

21. Are students satisfied with the support services available? 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อบริการสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีด าเนินการโดยวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี (หลกัฐานอา้งอิง 8.33 ผลความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อบริการสนบัสนุนการเรียนการสอน) 
โดยมีการแนะน าการใชบ้ริการสนบัสนุนต่าง ๆ จากโครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ท่ีจดั
โดยหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 8.16 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
ใหม่ 2558) 

 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
8.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการคดัเลือก และคณะกรรมการฝ่ายการสอบสัมภาษณ์ 
8.2 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 8.2.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 8.2.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 8.2.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 8.3.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 8.3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 8.3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
8.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

8.5 แผนการรับนกัศึกษา 
8.6 การคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2558 
 8.6.1 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย ์
 8.6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการสอบสัมภาษณ์การคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ในระบบ (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2558 
 8.6.3 ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง โครงการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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8.7 โครงการรับนกัศึกษาใหม่ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558 
8.8 สรุปจ านวนนกัศึกษาท่ียนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนกัศึกษา  
 8.8.1 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนักศึกษา ในโครงการต่าง ๆ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 8.8.2 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนักศึกษา ในโครงการต่าง ๆ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
8.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 5.17) ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
8.10 เวบ็ไซตง์านทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th/  
8.11 ระบบทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
8.12 ระบบ Tell Me More 
8.13 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 8.13.1 บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 8.13.2 รายช่ือนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 8.13.3 ตารางสอนอาจารยใ์นหลกัสูตรท่ีมีชัว่โมงใหค้  าปรึกษา Office hours ของอาจารย ์ 
8.14 โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา 
8.15 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
8.16 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2558 
8.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.9) โครงการทศันศึกษาดูงาน นกัศึกษาการจดัการงานวศิวกรรม  
8.18 โครงการฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองคิดเลข  
8.19 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบติัการโรงงานพื้นฐาน 2559  
8.20 โครงการพฒันาภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม  
8.21 โครงการสานสัมพนัธ์พี่นอ้งวศิวะ 
8.22 โครงการวศิวะฯร่วมใจสืบสานประเพณีรดน ้าด าหวั ประจ าปี 2559  
8.23 โครงการพี่วศิวะฯ ติวนอ้ง 2559 
8.24 โครงการ มอ.วิชาการ หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
8.25 การจดัสรรงบโครงการพฒันานกัศึกษา ปีการศึกษา 2558 
8.26 รางวลันกัศึกษาเรียนดี 
8.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.9) เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
8.28 โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

8.28.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.2) โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 8.28.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.8) เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
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8.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 6.1) บนัทึกขอ้ความ ท่ี  มอ 920.1/4391 แจง้รายช่ืออาจารยท่ี์เป็นตวัแทนหลกัสูตร
ดา้นต่างๆ 
8.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5.33) มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
8.31 ภาพถ่ายโตะ๊เกา้อ้ีใตอ้าคารต่าง ๆ  
8.32 ภาพถ่ายโรงอาหาร 
8.33 ผลความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อบริการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and information 

technology are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the study 

programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables the 

campus community to fully exploit information technology for teaching, research, services and 
administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with special needs are defined 
and implemented. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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] 

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 



96 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and research 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
ได้แก่ ห้องเรียนท่ีมีกระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ มีเคร่ืองฉาย
สไลด์ท่ีต่อพ่วงกบัคอมพิวเตอร์ มีไมโครโฟนท่ีมีระดบัเสียงท่ี
เหมาะสม มีเคร่ืองปรับอากาศพร้อมภายในห้อง มีโต๊ะและเกา้อ้ี
นัง่ท่ีเพียงพอ หอ้งปฏิบติัการท่ีมีครุภณัฑ์เพียงพอ ห้องโครงงานท่ี
มีการแบ่งสัดส่วนเหมาะสม เพียงพอ และมีสภาวะแวดลอ้มเอ้ือ
ในการท างานวิจยั เป็นตน้ โดยมีความทนัสมยัพร้อมสนับสนุน
การศึกษาและการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

หลกัฐาน 9.1 ภาพถ่ายห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
หลกัฐาน 9.2 ภาพถ่ายหอ้งปฏิบติัการ 
หลกัฐาน 9.3 ภาพถ่ายหอ้งคอมพิวเตอร์ 
หลกัฐาน 9.4 ภาพถ่ายหอ้งอ่านหนงัสือ 
หลกัฐาน 9.5 ภาพถ่ายห้องโครงงาน
นกัศึกษา 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต 
หอ้งสมุดแต่ละแห่งไดด้ าเนินการจดัหาหนงัสือตามความตอ้งการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสาร
ออนไลน์หรือฐานขอ้มูล ส่วนใหญ่จดัหาโดยห้องสมุดวิทยาเขต
หาดใหญ่ ท่ีผ่านการคดัเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดา เนินงานห้องสมุด 
ซ่ึงสามารถใช้ร่วมกนัได้ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยแนวทางการจดัหา
หนงัสือ ต ารา วารสาร ฐานขอ้มูล สนบัสนุนการเรียนการสอน มี

หลักฐาน 9.6 รายการทรัพยากร 
ห้องสมุด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ดงัน้ี 
9.2.1 คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด จดัสรรงบประมาณและ
การก าหนดนโยบายการจดัหาหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล 
9.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายช่ือ 
หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูล ท่ีต้องการให้ห้องสมุด
จดัซ้ือ 
9.2.3 การรวบรวมรายช่ือหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล จากอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ภาควชิา/คณะ 
9.2.4 การจดัซ้ือจดัหาหนงัสือวารสารฐานขอ้มูล 
9.2.5 การเตรียมความพร้อมหนังสือ วารสารฐานข้อมูล ก่อน
ใหบ้ริการ 
9.2.6 การบริการ ประชาสัมพนัธ์/แนะน า/อบรมการใช ้
9.2.7 การประเมินความพึงพอใจ 
หมายเหตุ  การจัดสรรงบประมาณจัดหาหนังสือ วารสาร 
ฐานขอ้มูล ของวิทยาเขตอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหาร
วทิยาเขต 
ส าหรับห้องสมุดของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและทรัพยากรใน
ห้องสมุดนั้น มีความพร้อมอย่างครบถ้วนและทนัสมยัส าหรับ
สนบัสนุนการเรียนการสอน มีการจดัโต๊ะและมุมอ่านหนงัสือใน
จ านวนท่ีเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับให้
นกัศึกษาคน้หาทรัพยากรหอ้งสมุดท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัไดร้วบรวม
มีส่ือการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ไวอ้  านวยความสะดวกใน
การศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา นกัศึกษาสามารถยืมและคือต ารา
หรือหนงัสือไดจ้ากตูย้ืม-คืนหนงัสืออตัโนมติั หรือจากเจา้หน้าท่ี
ได้ทุกว ัน โดยหลักสูตรมีการประสานงานในการจัดหาส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีจ  านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจดัการเรียนการสอน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วม 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทันสมัยในการ
สนบัสนุนการศึกษาและการวจิยัของหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
9.3.1 หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 

หลกัฐาน 9.7 รายการห้องปฏิบติัการ 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.3.2 หอ้งปฏิบติัการเคมี 
9.3.3 หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้า 
9.3.4 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
9.3.5 หอ้งปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรม 
9.3.6 หอ้งปฏิบติัการโรงงานช่าง 
ส าหรับส่วนท่ีไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอใช้ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้บางอยา่งจากภายนอก เช่น ครุภณัฑ์ในรายวิชาปฏิบติัการท่ี
วทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นตน้ 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and 
research 
ด้วยวิทยา เขตสุราษฎร์ธานี  มีการด า เ นินงานแบบ “รวม
ศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ” ซ่ึงในส่วนของการจดัการหรือ
จดับริการเพื่อใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช ้ก็เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารแบบรวมศูนยฯ์ จึงท าให้การจดัการหรือจดับริการ
เพื่อให้นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในความดูแลของวิทยาเขต โดย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เป็น
หน่วยงานกลางท่ีจดัหาและจดัเตรียมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบันกัศึกษา ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
จ านวน 250 เคร่ือง จดับริการให้กบันกัศึกษาทั้ง 2 คณะของวิทยา
เขตใชร่้วมกนั นอกจากน้ีไดจ้ดัเตรียมคอมพิวเตอร์ไวท่ี้ห้องสมุด 
เพื่อให้นกัศึกษาใช้ในการสืบคน้ขอ้มูล และใช้งานอ่ืนๆเพิ่มเติม 
โดยวทิยาเขตมีจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด 
3,213.53 เม่ือเทียบกับจ านวนเคร่ืองท่ีจัดไว้ให้บริการให้กับ
นกัศึกษา จ านวน 250  เคร่ือง และจ านวน Notebook และ MoBile 
Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wifi 
จ านวน 1,973 เคร่ือง ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วน เท่ากบั 1.45 นอกจากน้ี
ยงัมีระบบเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจยัตีพิมพ์ sciencedirect 
ดว้ย โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการจดัให้มีระบบ
สารสนเทศท่ีพร้อมและเพียงพอส าหรับสนบัสนุนการศึกษาและ
การวจิยั  

หลักฐาน 9.8 รายการทรัพยากร
ส า ร ส น เ ท ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined 
and implemented 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการให้มีการบริหารจดัการท่ีได้
มาตรฐานส าหรับดูแลส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภยั 
เพื่อทุกคนท่ีมาใช้บริการหรือเข้ามาติดต่องานภายวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ และสนบัสนุนการเรียนการสอน 
เช่น จดัใหแ้ม่บา้นดูแลท าความสะอาดห้องน ้ าและห้องเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ จดัใหมี้คนสวนดูแลภูมิทศัน์โดยรอบ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นตลอด 24 
ชั่วโมง จัดให้มีร้านอาหารและโรงอาหารท่ีเพียงพอและถูก
สุขลกัษณะ เป็นตน้ 

ห ลั ก ฐ า น  9.9 ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 
หลกัฐาน 9.10 ภาพถ่ายโรงอาหาร 

 

 

 

Diagnostic Questions AUN 9 
1. Are there enough lecture-halls, seminar rooms, laboratories, reading rooms, and computer rooms 

available? Do they meet the needs of students and staff? 
มีห้องเรียน ห้องสัมมนา ห้องปฏิบติัการ ห้องอ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์ ท่ีเพียงพอและ
สามารถใชง้านไดดี้ตามรายละเอียดท่ีระบุใน มคอ. 3 และ 5 (หลกัฐานอา้งอิง 9.1 ภาพถ่ายห้องเรียน
และอุปกรณ์การเรียนการสอน หลกัฐานอา้งอิง 9.2 ภาพถ่ายห้องปฏิบติัการ หลกัฐานอา้งอิง 9.3 
ภาพถ่ายหอ้งคอมพิวเตอร์ หลกัฐานอา้งอิง 9.4 ภาพถ่ายห้องอ่านหนงัสือ หลกัฐานอา้งอิง 9.11 มคอ.
3 และ หลกัฐานอา้งอิง 9.12 มคอ.5) 

2. Is the library sufficiently equipped for education and research? 
ห้องสมุดมีความพร้อมของทรัพยากรห้องสมุดทั้งประเภท จ านวน และคุณภาพ ท่ีเพียงพอส าหรับ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย (หลักฐานอ้างอิง  9.6 รายการทรัพยากรห้องสมุด 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

3. Is the library accessible and within easy reach (location, opening hours)? 
ห้องสมุดเปิดให้บริการทั้ งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึง
บุคคลภายนอก (หลกัฐานอา้งอิง 9.13 คู่มือการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

4. Are there sufficient laboratory facilities including support staff? 



100 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มี
ห้องปฏิบติัการและครุภณัฑ์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ท่ีเพียงพอกบัการ
จดัการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ (หลกัฐานอา้งอิง 9.14 รายการห้องปฏิบติัการ 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง) 

5. Do the laboratories meet the relevant requirements? 
มีห้องปฏิบติัการท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 
9.14 รายการหอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง) 

6. Are sufficient teaching aids and tools available to students and staff? 
มีผูช่้วยสอนในรายวิชาปฏิบติัการท่ีเพียงพอตามท่ีระบุใน มคอ. 3 (หลกัฐานอา้งอิง 9.15 ขอ้มูล
บุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และ หลกัฐานอา้งอิง 9.11 มคอ. 3) 

7. What hardware and software are made available to meet the needs of education and research? 
มีครุภณัฑท์ั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน และการ
วิจยั (หลกัฐานอา้งอิง 9.6 รายการทรัพยากรห้องสมุด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี หลกัฐานอา้งอิง 9. 16 รายการครุภณัฑ์หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม ศูนย์
วิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง และ หลักฐานอ้างอิง 9.8 รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

8. To what extent do the facilities and infrastructure promote or obstruct the delivery of the 
programme? 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ 
- หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ท่ีพกัของนกัศึกษา  
- ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลย ีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- การจดัพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนกัศึกษาและอาจารยไ์ดท้  างานร่วมกนั 
- บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 - หอ้งท างานวจิยั ซ่ึงมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือพื้นฐานเหมาะสมในการท าวจิยั 
อีกทั้งยงัมีแผนในการสร้างอาคารปฏิบติัการและจดัซ้ือครุภณัฑ์เพิ่มเติมให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของสภาวิศวกร (หลกัฐานอา้งอิง 9.16 รายการครุภณัฑ์หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม ค าขอ
ครุภณัฑ ์ปี 59-61 หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 9.18 เกณฑ์การขอรับรอง
หลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร) 

9. Is the total budget for teaching aids and tools sufficient? 
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มีการจดัจดัสรรงบประมาณส าหรับเคร่ืองมือและผูช่้วยสอนท่ีเพียงพอ (หลกัฐานอา้งอิง 9.15 ขอ้มูล
บุคลากร ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และ หลักฐานอ้างอิง 9.19 รายการวสัดุและสารเคมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน ศูนย์
วทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

10. How are the facilities and infrastructure being maintained? 
ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานไดรั้บการดูแลและซ่อมบ ารุงโดยงานจดัการทรัพยสิ์น 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (หลกัฐานอา้งอิง 9.20 โครงสร้างองค์กร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
9.1 ภาพถ่ายหอ้งเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
9.2 ภาพถ่ายหอ้งปฏิบติัการ 
9.3 ภาพถ่ายหอ้งคอมพิวเตอร์ 
9.4. ภาพถ่ายหอ้งอ่านหนงัสือ 
9.5 ภาพถ่ายหอ้งโครงงานนกัศึกษา 
9.6 รายการทรัพยากรหอ้งสมุด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.7 รายการหอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
9.8 รายการทรัพยากรสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.9 ภาพบรรยากาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 8.32) ภาพถ่ายโรงอาหาร 
9.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 
9.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ.5 ปีการศึกษา 2558 
9.13 คู่มือการใชบ้ริการหอ้งสมุด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.14 รายการหอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
9.15 ขอ้มูลบุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี  
9.16 รายการครุภณัฑห์ลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม  
9.17 ค  าขอครุภณัฑ ์ปี 59-61 หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม  
9.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.10) เกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 
9.19 รายการวสัดุและสารเคมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.20 โครงสร้างองคก์ร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni and 

stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed and 

evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 
4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and employers 

are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1Stakeholders’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        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
มีการน าความต้องการและข้อมูลของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
อ อ ก แบบหลัก สู ต ร ใ นขั้ น ต อน ต่ า ง  ๆ  ท่ี มห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร์ก าหนด โดยมีการวพิากษห์ลกัสูตรจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

หลักฐาน 10.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการจดัท าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวศิวกรรม 
หลกัฐาน 10.3 แนวทางการพิจารณา
หลกัสูตรของสภาวชิาการ 
หลักฐาน 10.4 เกณฑ์การขอรับรอง
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สภา
วศิวกร 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
ในกระบวนการออกแบบหลกัสูตรไดมี้การพิจารณาประเมินโดย
ผา่นขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนด ส าหรับ
การพฒันาหลกัสูตรนั้น ไดก้ าหนดให้มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
5 ปี เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตวศิวกรใหดี้ยิง่ข้ึน 

หลกัฐาน 10.2 ขั้นตอนการท าและการ
เ ส น อ ข อ เ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หลกัฐาน 10.3 แนวทางการพิจารณา
หลกัสูตรของสภาวชิาการ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment 
มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการ
สอบวดัผลของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้

หลกัฐาน 10.3 ผลประเมินการสอนจาก
นกัศึกษา ปีการศึกษา 2558 
หลกัฐาน 10.12 มคอ. 5 
หลกัฐาน 10.14 หนังสือเชิญประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
หลกัฐาน 10.15 รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
มีการน าผลงานวจิยัมาใชใ้นการเรียนการสอนของรายวชิาต่าง ๆ หลกัฐาน 10.19 มคอ. 3 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 
มีการประเมินและพฒันาคุณภาพของบริการสนับสนุนและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ิงบริการส าหรับนกัศึกษา เป็นตน้  

หลกัฐาน 10.21 ผลประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษา 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
มีกลไกในการน าข้อมูลจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้อย่างเป็น
ระบบเพื่อการประเมินและพฒันาหลกัสูตร 

หลกัฐาน 10.3 แนวทางการพิจารณา
หลกัสูตรของสภาวชิาการ 
หลักฐาน 10.5 หลักคิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวศิวกรรม 

 

Diagnostic Questions AUN 10 

Curriculum Design and Evaluation: 

1. Who is responsible for designing the curriculum? 
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คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม  เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม (หลักฐานอ้างอิง 10.1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม) 

2. How are academic staff and students involved in the curriculum design? 
มีการน าขอ้มูลของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาในหลกัสูตรมาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตร โดยเป็นไป
ต า ม ขั้ น ต อนก า รท า แ ล ะ ก า ร เ ส นอข อ เ ปิ ดหลั ก สู ต ร ใหม่ แ ล ะป รั บป รุ งห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (หลกัฐานอา้งอิง 10.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ท่ี 
70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวิศวกรรม หลกัฐานอา้งอิง 10.2 ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 10.3 แนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ) 

3. What are the roles of the stakeholders in the design and review of the curriculum? 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีบทบาทในการออกแบบและทบทวนหลกัสูตร โดยเป็นไปตามขั้นตอนการท า
และการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (หลกัฐาน
อา้งอิง 10.1 ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัฐานอา้งอิง 10.2 ขั้นตอน
การท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 10.3 แนว
ทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ) 

4. How do curriculum innovations come about? Who takes the initiative? On the basis of what 
signals? 
ในการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ควรออกแบบและจดัท าให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร เพื่อความเข้มแข็งในการผลิต
วิศวกร (หลกัฐานอา้งอิง 3.4 เกณฑ์การขอรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 
ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 10.3
แนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ) 

5. Who is responsible for implementing the curriculum? 
มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงาน
วศิวกรรม โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ีคือ 
5.1 ศึกษา พิจารณาความเหมาะสมและก าหนดแนวคิดในการจดัท าหลกัสูตร  
5.2 จดัท ารายละเอียดหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ฯลฯ ตามเกณฑ์มาตรบาน

หลกัสูตร พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
5.3 วางแผนเก่ียวกบับุคลากรและงบประมาณในการเปิดสอนหลกัสูตร 
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5.4 ด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรดงักล่าวใหด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(หลักฐานอ้างอิง 10.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม) 

6. When designing curriculum, is benchmarking with other institutions done? 
ในการออกแบบหลักสูตรได้มีการเปรียบเทียบกับหลักสูตรในสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยระบุ
รายละเอียดไวใ้นหลกัคิดหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม  
(หลกัฐานอา้งอิง 10.5 หลกัคิดหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม) 

7. In which international networks does the department participate? 
มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษากบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ (หลกัฐานอา้งอิง 
10.6 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรกบั JUST ภายใต ้MOU Addendum 2015 ‟ 2016 
ประจ าปี 2559) 

8. With which institutions abroad do student exchanges take place? 
มีการส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษากบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน (หลกัฐานอา้งอิง 10.6 โครงการ
แลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบั JUST ภายใต ้MOU Addendum 2015 ‟ 2016 ประจ าปี 2559) 

9. Has the programme been recognised abroad? 
มีการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง  โดยทางหลกัสูตรได้จดัท าเพจเฟสบุค 
หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่หลกัสูตรในส่ือสังคมออนไลน์ F
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดน้ าเน้ือหาของหลกัสูตรบรรจุลงในเวป็ไซต์
ของคณะ http://scit.surat.psu.ac.th/ (หลกัฐานอา้งอิง 10.7 เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลกัฐานอา้งอิง 10.8 เวป็ไซตค์ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://scit.surat.psu.ac.th/ และ หลกัฐานอา้งอิง 10.9 
โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2558) 

10. Is a structured quality assurance in place? 
มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลัก สูตร ท่ีด า เ นินการโดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ (หลกัฐานอา้งอิง 10.10 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร 
ประจ าปี 2558) 

11. Who are involved in internal and external quality assurance? 
มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท าหนา้ท่ี QMR ของ
หลกัสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (หลกัฐานอา้งอิง 10.1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม) 

12. Is there a curriculum committee? What is its role? 

http://scit.surat.psu.ac.th/
http://scit.surat.psu.ac.th/%20และ
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มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิชาการของหลกัสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการจดัท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม) 

13. Is there an examination committee? What is its role? 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบทั้งการสอบกลางภาคและสอบไล่ทุกภาคการศึกษา โดยมีหนา้ท่ี
ควบคุมดูแลการสอบวดัผลของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(หลกัฐานอา้งอิง 10.11 แนวปฏิบติัส าหรับการคุมสอบ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

14. How are the programme and its courses evaluated? 
มีการประเมินหลกัสูตรดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร โดยพิจารณาจาก
รายงาน SAR และมีการประเมินรายวิชาในหลกัสูตรดว้ยการพิจารณา มคอ. 5 โดยคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 10.10 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร 
ประจ าปี 2558 หลกัฐานอา้งอิง 10.12 มคอ. 5 หลกัฐานอา้งอิง 10.14 หนงัสือเชิญประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ หลกัฐานอ้างอิง 10.15 รายงานการประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

15. Is the evaluation done systematically? 
มีการประเมินอย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 10.16 ขอใหจ้ดัท าขอ้มูลผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถา้มี)) 

16. How is research output applied to teaching and learning? 
มีการน าผลงานวจิยัมาใชใ้นการเรียนการสอนโดยระบุใน มคอ. 3 (หลกัฐานอา้งอิง 10.19 มคอ. 3) 

17. How are students involved in evaluating the curriculum and courses? 
มีระบบประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 10.17 การขอให้นกัศึกษา
ประเมินการสอน) 

18. How and to whom are the evaluation results made known? 
โดยอาจารย์ผู ้สอนสามารถทราบผลประเมินการสอนจากนักศึกษาได้จากระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ (หลกัฐานอา้งอิง 10.18 ผลประเมินการสอนจากนกัศึกษา) 

19. What actions are taken to improve the curriculum and its design process? 
มีการด าเนินการเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร และกระบวนการออกแบบหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (หลกัฐานอา้งอิง 10.1 ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 
70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
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จดัการงานวิศวกรรม หลกัฐานอา้งอิง 10.2 ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลกัสูตร และแนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ) 

 
Feedback Mechanisms: 
Mechanisms such as surveys, questionnaires, tracer study, focus group discussions, dialogues, etc. are 
often used to gather inputs and feedback from stakeholders. 

20. What feedback mechanisms are used to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers? 
มีกลไกในการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากคณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า และผูป้ระกอบการ 
โดยใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (หลกัฐานอา้งอิง 10.20 แบบสอบถาม
รวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 

21. Is the way to gather feedback from stakeholders structured and formal? 
มีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถาม (หลกัฐานอา้งอิง 10.1 ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
และ หลกัฐานอา้งอิง 10.2 ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร) 

22. How is the quality of support services and facilities evaluated? 
มีการประเมินคุณภาพการให้บริการของฝ่ายสนบัสนุนและความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการของสายสนบัสนุนและส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (หลกัฐานอา้งอิง 10.21 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของสายสนบัสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวก) 

23. How is feedback analysed and used for improvement? 
มีการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาใช้วิเคราะห์แล้วเสนอไปยงัผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ
ต่อไป รวมทั้งน ามาใช้พิจารณาในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไปดว้ย เพื่อด าเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง (หลกัฐานอา้งอิง 10.2 ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง
หลกัสูตร หลกัฐานอา้งอิง 10.14 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐาน
อา้งอิง 10.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 
10.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.3) ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัท าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
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10.2 (หลักฐานอ้าง อิง ท่ี  3.6.1) ขั้ นตอนการท าและการเสนอขอเ ปิดหลัก สูตรใหม่ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
10.3 แนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ 
10.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.10) เกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร 
10.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 3.12) หลกัคิดหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
10.6 โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบั JUST ภายใต ้MOU Addendum 2015 ‟ 2016 ประจ าปี 
2559 
10.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.9) เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
10.8 (หลักฐานอ้าง อิง ท่ี  1.6) เว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 
10.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.2) โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  
10.10 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร ประจ าปี 2558 

10.10.1 โครงการ “ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดบัหลกัสูตร” 
10.10.2 โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดบั

หลกัสูตร” 
10.10.3 โครงการ “อบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร ตามเกณฑ์ AUNQA for 

programme assessment vetsion 3.0” มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
10.10.4 แนวทางการค านวณหาค่า FTE ตามเกณฑ ์AUN 6 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
10.10.5 ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2558 ระดบัหลกัสูตร 
10.10.6 ปฏิทินกิจกรรม การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
10.10.7 ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 8 
10.10.8 ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 9 
10.10.9 การเขา้ร่วมจดัท า SAR ระดบัหลกัสูตร เกณฑ์ AUN QA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
10.11 แนวปฏิบติัส าหรับการคุมสอบ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
10.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ.5 ปีการศึกษา 2558 
10.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15) ผลประเมินการสอนจากนกัศึกษา ปีการศึกษา 2558 
10.14 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

http://scit.surat.psu.ac.th/
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 10.14.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 10.14.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 10.14.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
10.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 10.15.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 10.15.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 10.15.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
10.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.7) ขอให้จดัท าขอ้มูลผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถา้มี) 
10.17 การขอใหน้กัศึกษาประเมินการสอน 
10.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15) ผลประเมินการสอนโดยนกัศึกษา 
10.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 
10.20 แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
10.21 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการของสายสนบัสนุนและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the programme should 
achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and benchmarked; and they 
should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, monitored and 
benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

 ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
11.1 The pass rates and dropout 
rates are established, monitored 
and benchmarked for 
improvement 
 

มีการพิจารณาอตัราการสอบผ่าน
และกา รล าออกห รือตกออก
กลางคนั โดยในปีการศึกษา 2558 
มีนกัศึกษารุ่นท่ี 2 ลาออกในชั้นปี
ท่ี 1 จ านวน 1 คน คงเหลือ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 37 คน 
และไม่มีการลาออกหรือตกออก
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงยงัเป็น
อตัราท่ียงัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

หลักฐาน 11.1 ข้อมูลนักศึกษา
หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
หลักฐาน 11.2 ข้อมูลการพ้น
สภาพนกัศึกษา 

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

นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้น
ปีท่ี  2 จึงย ังไม่ มีข้อมูลของ
ระยะเวลาเฉล่ียของการส าเ ร็จ
การศึกษา 

 

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

นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้น
ปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีขอ้มูลของอตัรา
การไดง้านของผูส้ าเร็จการศึกษา 

 

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

นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้น
ปีท่ี  2 จึงย ังไม่ มีข้อมูลของ
ผลงานวจิยัของนกัศึกษา 

 

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

นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้น
ปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีขอ้มูลของระดบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 
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Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year Cohort Size 
% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2557     1    
2558     1 0   

หมายเหตุ : นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 
 
Diagnostic Questions AUN 11 
Pass Rates and Dropout Rates: 

1. Does the institution have an efficient system to monitor pass rates and dropout rates of students? 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบในการอตัราการสอบผ่านและการ
ลาออกหรือตกออกกลางคนัของนกัศึกษา โดยมีการรายงานขอ้มูลนกัศึกษาคงอยูข่องหลกัสูตรการ
จดัการงานวิศวกรรมทุกภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน และมีการประกาศรายช่ือนกัศึกษา
ท่ีพน้สภาพนกัศึกษาแลว้ (หลกัฐานอา้งอิง 11.1 ขอ้มูลนกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
และ หลกัฐานอา้งอิง 11.2 ขอ้มูลการพน้สภาพนกัศึกษา) 

2. What does the department think of the pass rates? If not satisfactory, what measures have been 
taken to improve the pass rates? 
โดยหลกัสูตรจะน าขอ้มูลอตัราการสอบผ่านและการลาออกหรือตกออกกลางคนัของนกัศึกษามา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หากไม่เป็นท่ีพอใจจะด าเนินการกวนขนั
เร่ืองการเขา้เรียน และจดัโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศกระตุน้ให้นกัศึกษาสนใจเรียนเพิ่มข้ึน 
(หลกัฐานอา้งอิง 11.3 โครงการพี่วศิวะฯ ติวนอ้ง 2559)   

3. How high is the dropout rate? Are there explanations for the dropout rate? 
อตัราการลาออกหรือตกออกกลางคนัของนกัศึกษาท่ียอมรับจะพิจารณาตามความเหมาะสมตาม
ลกัษณะของศาสตร์และความพร้อมของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ (หลกัฐาน
อา้งอิง 11.1 ขอ้มูลนกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม และ หลกัฐานอา้งอิง 11.2 ขอ้มูลการ
พน้สภาพนกัศึกษา) 

4. Does the department know where the dropout students are going? 
หลกัสูตรทราบอตัราการตกออกของนกัศึกษาจากระบบสารสนเทศออนไลน์และระบบ E-Doc ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาจาก
งานทะเบียนและประมวลผล (หลกัฐานอา้งอิง 11.4 ระบบสารสนเทศออนไลน์ และ หลกัฐาน
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อ้างอิง 11.5 เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์) 

 
Average Time to Graduation: 

5. What does the department think of the average time to graduate? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีขอ้มูลของระยะเวลาเฉล่ียของการส าเร็จการศึกษา 

6. What measures have been taken to promote graduation and to shorten the average time to 
graduate? 
หลกัสูตรมีการติดตามขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง ขอ้มูลนกัศึกษา
หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม) รวมทั้งพิจารณาจากผลคะแนนสอบกลางภาค (หลกัฐานอา้งอิง 
บนัทึกขอ้ความ ขอให้รายงานผลคะแนนสอบกลางภาค) และระดบัคะแนนท่ีรายงานใน มคอ. 5 
(หลกัฐานอา้งอิง 11.7 มคอ. 5) โดยมีการน าเขา้หารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ในการก าหนดโครงการพี่วิศวะฯ ติวนอ้ง 2559 เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนด (หลกัฐานอา้งอิง 11.3 โครงการพี่วศิวะฯ ติวนอ้ง 2559) 

7. What effect do these measures have? 
จากการติดตามข้อมูลผลการศึกษาของนักศึกษา และมีการจดักิจกรรม ส่งผลให้นักศึกษามีผล
การศึกษาท่ีดีข้ึน (หลกัฐานอา้งอิง 11.3 โครงการพี่วิศวะฯ ติวนอ้ง 2559 และ หลกัฐานอา้งอิง 11.7 
มคอ. 5) 

 
Quality of Graduates: 

8. Is the quality of the graduate satisfactory? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร 

9. Do the achieved standards match the expected standards? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร 

10. Do graduates get jobs easily? What are the career prospects of graduates over the last few years? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร 

 
Employability of Graduates: 

11. What percentage of graduates found a job within six months of graduation over the past five 
years? What percentage of graduates found a job within a year? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร 

12. What percentage of graduates is still unemployed 1 year after graduation? 
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นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร 
 
Research: 

13. What types of research activities are carried out by students? Are these activities aligned to the 
expected learning outcomes and the vision and mission of the university and faculty? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีงานวจิยัของนกัศึกษาในหลกัสูตรโดยผา่นรายวิชา
โครงงานวิศวกรรม และ/หรือ สหกิจศึกษา แต่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ไดมี้การท าวิจยัขั้นตน้ในลกัษณะ
การวจิยัและพฒันา รวมถึงมีการบริการวิชาการให้กบัหน่วยงานภายนอก โดยผา่นรายวิชา 935-229 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 (หลกัฐานอา้งอิง 11.8 มคอ. 3 
รายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 หลกัฐานอา้งอิง 11.9 มคอ. 5 รายวิชา 
935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 และ หลกัฐานอา้งอิง 11.10 รูปเล่มรายงาน
รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
 

Stakeholders' Satisfaction: 
Staff: 

14. What mechanisms are available to staff to express their satisfaction or dissatisfaction about the 
programme, resources, facilities, processes, policies, etc.? 
มีการน าผลประเมินระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ในการบริหารจดัการหลักสูตร รวมถึง
ขอ้คิดเห็นในเน้ือหาหลกัสูตร ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน กระบวนการและนโยบายต่าง 
ๆ เป็นตน้ อีกทั้งการรับฟังขอ้เสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมาใชพ้ิจารณา
ในการปรับปรุงและวางแผนงานในปีการศึกษา 2559 (หลกัฐานอา้งอิง 11.11 ผลประเมินระดบั
ความพึงพอใจของคณาจารยใ์นการบริหารจดัการหลกัสูตร  หลกัฐานอา้งอิง 11.12 หนงัสือเชิญ
ประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 11.13 รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

15. What indicators are used to measure and monitor the satisfaction level of staff? 
มีการน าผลประเมินระดบัความพึงพอใจของคณาจารยใ์นการบริหารจดัการหลกัสูตรมาใชพ้ิจารณา
ในการปรับปรุงและวางแผนงานในปีการศึกษา 2559 (หลกัฐานอา้งอิง 11.11 ผลประเมินระดบั
ความพึงพอใจของคณาจารยใ์นการบริหารจดัการหลกัสูตร) 

16. What initiatives are carried out to raise the satisfaction level of staff? Are they effective? 
ในการเพิ่มระดบัความพึงพอใจในการบริหารจดัการหลกัสูตรสามารถกระท าไดด้ว้ยการวางแผน
งานในแต่ละปีการศึกษาท่ีชดัเจนโดยทุกคนมีส่วนร่วม (หลกัฐานอา้งอิง 12 หนงัสือเชิญประชุมการ
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ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 11.13 รายงานการประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

 
Students: 

17. Does the department know what students think about the courses, programme, teaching, 
examinations, etc.? 
สาขาวชิาทราบถึงขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาเรียน หลกัสูตร การสอน การสอบ และอ่ืน 
ๆ ได้จากการประเมินการสอนของนักศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 11.14 ผลประเมินการสอนของ
นกัศึกษา) 

18. How does the department cope with the feedback and complaints from students? 
หลักสูตรมีแนวทางด าเนินการกับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากนักศึกษาโดยเป็นไปตาม
กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (หลกัฐานอา้งอิง 
11.15 กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน หลกัฐานอา้งอิง 11.12 หนงัสือเชิญประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ หลกัฐานอา้งอิง 11.13 รายงานการประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

 
Alumni (Graduates): 

19. What is the opinion and feedback of the graduates about the competencies that they acquired? 
นักศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่ข้อคิดเห็นและข้อมูลจากบณัฑิตท่ีต้องการให้
หลกัสูตรพฒันาสมรรถนะของนกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

20. How is the feedback from the alumni used to improve the programme? 
หลกัสูตรไดก้ าหนดแผนงานการรับขอ้คิดเห็นจากศิษยเ์ก่าโดยใชร้ะบบเดียวกบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
ภายใตก้ารบริหารจดัการของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลกัฐานอา้งอิง 11.16
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของหลกัสูตรโดยศิษยเ์ก่า) 

 
Labour market: 

21. Are employers satisfied with the quality of the graduates? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร แต่มีแผนงานส ารวจความพึง
พอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อคุณภาพของนกัศึกษา (หลกัฐานอา้งอิง 11.17 แบบฟอร์มการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต) 

22. Are there any specific complaints about the graduates? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตจากหลกัสูตร  
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23. Are specific strengths of the graduates appreciated by the employers? 
นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จึงยงัไม่มีบณัฑิตจากหลกัสูตร แต่มีแผนงานส ารวจการให้
ขอ้มูลจากผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อจุดแข็งของบณัฑิต (หลกัฐานอา้งอิง 11.17 แบบฟอร์มการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 
11.1 ขอ้มูลนกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
11.2 ขอ้มูลการพน้สภาพนกัศึกษา 
11.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 8.23) โครงการพี่วศิวะฯ ติวนอ้ง 2559   
11.4 ระบบสารสนเทศออนไลน์  
11.5 เวบ็ไซตง์านทะเบียนและประมวลผล วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
11.6 การรับขอ้สอบไปตรวจและขอใหร้ายงานผลคะแนนสอบกลางภาค 

11.6.1 บนัทึกขอ้ความ การรับขอ้สอบเพื่อน าไปตรวจ 
11.6.2 บนัทึกขอ้ความ ขอให้รายงานผลคะแนนสอบกลางภาค 

11.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.7) มคอ. 5 ปีการศึกษา 2558 
11.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5.33) มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
11.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ. 5 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
11.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.18.1) รูปเล่มรายงานรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2558 
11.11 ผลประเมินระดบัความพึงพอใจของคณาจารยใ์นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
11.12 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 11.12.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 11.12.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 11.12.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
11.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 11.13.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 11.13.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 11.13.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
11.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15) ผลประเมินการสอนโดยนกัศึกษา 
11.15 กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน 
11.16 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของหลกัสูตรโดยศิษยเ์ก่า 
11.17 แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. ไดมี้การจดัโครงสร้างและเน้ือหาหลกัสูตรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร โดยสอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตวิศวกรด้านการจดัการท่ีสามารถสอบเป็นผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษน ้ า ผู ้
ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ ผูค้วบคุมระบบการจดัการกากอุตสาหกรรม ตามขอ้ก าหนดของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ (โดยนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีหลกัสูตรก าหนด โดย
ผา่นโครงการเตรียมความพร้อมการเลือกกลุ่มวชิาเลือก) 

3. เป็นสาขาวชิาทางวศิวกรรมศาสตร์ท่ีไม่ตรงกบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในภาคใต ้
4. เ ป็นหลัก สูตรน า ร่อง ท่ีน าไป สู่การเ ปิดหลัก สูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ อ่ืน ๆ  ต่อไปใน

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถต่อยอดไปสู่ระดบับณัฑิตศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

การจดัการงานวศิวกรรม) 
 

จุดทีค่วรพฒันา ( 5 ประเด็น) 
1. การจดัหาครุภณัฑเ์พิ่มเติมใหเ้พียงพอส าหรับการผลิตวศิวกรท่ีมีคุณภาพสูง 
2. การด าเนินการจดัหาหรือสร้างอาคารและห้องเรียนเพิ่มเติมส าหรับการเรียนการสอน โดยเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 
3. การจดัหาบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา 921-103 ปฏิบติัการ

โรงงานช่าง 
4. การร่วมมือกบัสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนบัสนุน

การจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวชิา 921-414 สหกิจศึกษา 1 และ 921-415 สหกิจศึกษา 2 
5. การต่อยอดไปสู่ระดบับณัฑิตศึกษา ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

งานวศิวกรรม 
 
แนวทางการพฒันา 

1. บณัฑิตยงัไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ จึงตอ้งวางแผนการจดัหาครุภณัฑ์และ
อาคารสถานท่ีให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวิศวกร เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
อุตสาหการในอนาคต  

2. การวางแผนก าลงัคนเพื่อให้สามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนไดม้ากยิง่ข้ึน 
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3. ก าหนดแผนงานการสร้างร่วมมือกบัสถานประกอบการต่าง ๆ 
4. ก าหนดแผนการจดัท าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
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ส่วนที ่5 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร (

7) 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด เดิม   11 C 

2  -ระดับปรญิญาตร ี เดิม   9 C 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   - C 

4  -ระดับปรญิญาโท เดิม   1 C 

5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   - C 

6  -ระดับปรญิญาเอก เดิม   1 C 

7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด เดิม   - C 

8 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง เดิม   - C 

9  -ระดับปรญิญาตร ี เดิม   - C 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   - C 

11  -ระดับปรญิญาโท เดิม   - C 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   - C 

13  -ระดับปรญิญาเอก เดิม   - C 

14 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า (

6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา เดิม 65 C C 

15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี เดิม 65 C C 

16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม - C C 

17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท เดิม - C C 

18 
 -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้น
สูง 

เดิม - C C 

19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  เดิม - C C 

20 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่ง
ทา

งว
ิชา

กา
รแ

ละ
คณุ

วุฒิ
กา

รศ
ึกษ

า 
(20

) 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

เดิม 5 C C 

21 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

22 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

เดิม - C C 

23 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

เดิม 5 C C 
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ เดิม 3 C C 

25 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่
มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

26 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

27 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 3 C C 

28 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

เดิม 2 C C 

29 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

30 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

31 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 2 C C 

32 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

เดิม - C C 

33 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

34 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

35 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

36 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

เดิม - C C 

37 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

38 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

39 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าห

ลัก
สูต

ร (
12

) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ใหม ่ 5     

41  -ระดับปรญิญาตร ี ใหม ่ -     

42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม ่ -     

43  -ระดับปรญิญาโท ใหม ่ -     

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม ่ -     

45  -ระดับปรญิญาเอก ใหม ่ 5     



122 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

46 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ใหม ่ 2     

47  -ระดับปรญิญาตร ี ใหม ่ -     

48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม ่ -     

49  -ระดับปรญิญาโท ใหม ่ -     

50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม ่ -     

51  -ระดับปรญิญาเอก ใหม ่ 2     

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์ป

ระ
จ า

หล
ักส

ตูร
 (2

0)
 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ใหม ่ 3     

53 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ใหม ่ -     

54 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

ใหม ่ -     

55  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม ่ 1     

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

ใหม ่
 

    

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ใหม ่ 1     

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน ใหม ่ 1     



123 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

59  -ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร ใหม ่ -     

60 
 -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม ่ -     

61 
 -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

ใหม ่ -     

62 
 -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

ใหม ่ -     

63 
 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม ่ -     

64 
 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม ่ -     

65 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม ่ -     

66 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม ่ -     

67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ใหม ่ -     

68 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ใหม ่ -     

69 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม ่ -     

70 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

ใหม ่ -     

71 
 -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ใหม ่ -     

72 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด  เดิม - C C 

73 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่อง
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา 

เดิม - C C 

74 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่ประกอบอาชีพอิสระ) 

เดิม - C C 

75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ เดิม - C C 
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

76 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

เดิม - C C 

77 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว 

เดิม - C C 

78 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เดิม - C C 

79 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท เดิม - C C 

80 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร เดิม - C C 

81 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

เดิม - C C 

82 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม - C C 

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
โท

 (1
6)

 

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ใหม ่ - C C 

84 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีม่กีารตีพิมพ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง  

เดิม - C C 

85 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

เดิม - C C 

86 

 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

เดิม - C C 

87  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม ่ - C C 

88 
 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

ใหม ่ - C C 

89 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน

ใหม ่ - C C 
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

90 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

ใหม ่ - C C 

91  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร ใหม ่ - C C 

92 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม ่ - C C 

93 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม ่ - C C 

94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ใหม ่ - C C 

95 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เดิม - C C 

96 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - C C 

97 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

เดิม - C C 

98 
 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

99 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
เอ

ก 
(15

) 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

เดิม - C C 

100 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

เดิม - C C 

101 

 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ

เดิม - C C 



126 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

แต่วันท่ีออกประกาศ 

102  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม ่ - C C 

103 
 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

ใหม ่ - C C 

104 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ใหม ่ - C C 

105 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

ใหม ่ - C C 

106  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร ใหม ่ - C C 

107 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม ่ - C C 

108 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม ่ - C C 

109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ใหม ่ - C C 

110 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เดิม - C C 

111 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - C C 

112 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

เดิม - C C 

113 
 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

114 

นัก
ศึก

ษา
 

เต
็มเ

วล
า

เท
ียบ

เท
่า 

(7)
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  เดิม   1,777.88 C 

115  -ระดับอนุปรญิญา เดิม   - C 
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

116  -ระดับปรญิญาตร ี เดิม   - C 

117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   - C 

118  -ระดับปรญิญาโท เดิม   - C 

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   - C 

120  -ระดับปรญิญาเอก เดิม   - C 

121 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจยั

 (2
4) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในสถาบัน 

เดิม   8,256,805.69 C 

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   8,256,805.69 C 

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   - C 

125 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบัน 

เดิม   8,388,901 C 

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   8,388,901 C 

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   - C 

129 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

เดิม   88 C 

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   88 C 

131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   - C 

133 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

เดิม   - C 

134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   - C 

135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   - C 

137 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ เดิม   9 C 

138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   9 C 

139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   - C 

141 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ เดิม   - C 

142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   - C 
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เดิม   - C 

145 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

 าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(73

) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

ใหม ่   64.8 C 

146 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

ใหม ่   - C 

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

150 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

ใหม ่   9 C 

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   9 C 

152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร ใหม ่   2 C 

155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   2 C 

156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

158 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

ใหม ่   1 C 

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   1 C 

160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

162 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  

ใหม ่   6 C 
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ 
เดิม/
ใหม ่

ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   6 C 

164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

166 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม ่   55 C 

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   55 C 

168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม ่   - C 

171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

174 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม ่   - C 

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

178 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

ใหม ่   - C 

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 
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181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

182 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับ
การจดทะเบียน 

ใหม ่   - C 

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

186 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่น
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม ่   - C 

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

190 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม ่   - C 

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

194 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม ่   - C 

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

198 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม ่   - C 

199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

202 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ใหม ่   - C 

203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 
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206 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ใหม ่   - C 

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

210 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม ่   - C 

211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

214 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

ใหม ่   - C 

215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม ่   - C 

216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม ่   - C 

217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม ่   - C 

   

รวม
จ านวน
ข้อมูลที่

ต้อง
กรอก 

16 117 0 
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