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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 2559 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการงานวิศวกรรม จึงไดจ้ดัท า

รายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใช้ระบบการประกนัคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme 

Level Version No. 3.0 ในระดบัหลกัสูตร เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรในระหว่างวนัท่ี 1 

สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและ

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการด าเนินงานให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเพื่อคุณภาพในการผลิต

บณัฑิตทางวศิวกรรมศาสตร์ และเป็นไปตามพนัธกิจทั้ง 3 ดา้นของมหาวทิยาลบัสงขลานครินทร์ ซ่ึงรายงาน

ประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในน้ียงัเป็นหลกัฐานดา้นการบริหารการศึกษาท่ีจะเผยแพร่ให้ประชาคม

รับทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัและประเทศชาติต่อไป 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

      กรกฎาคม 2560 
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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) 
อาจารยศุ์ภสัชกรณ์ หลิมเฮงฮะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. ดร.ยทุธพงศ ์ เพียรโรจน์ 
2. ผศ.ดร. ชดาภษัท สุดศิริ 
3. ผศ.ดร. พงศกร ศานติชาติศกัด์ิ 
4. ดร.อนนัตศกัด์ิ ศกัด์ิอ านวย 
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5. ดร.นริศรา มหาธนินวงศ ์
- 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 3 จ านวน 26 คน 
- นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ านวน 34 คน 
-  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 57 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. ค่าครุภณัฑ์ 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 
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  - เคร่ืองเจียระไนกลมเล็ก 

  - เคร่ืองเจียระไนราบขนาดใหญ่ 

  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
โรจน์* 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.นริศรา 
มหาธนินวงศ ์

วศ.ด. (วศิวกรรมวสัดุ) 
มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์ พ.ศ.2555 

   

 
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 และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ      
(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 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจดัการงานวศิวกรรม 

 
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 
 1.4.4 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 1.4.5 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 1.4.6 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 1.4.7 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2558 
 1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 1.5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 1.5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 

http://www.psu.ac.th/
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 1.5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 1.5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
1.6 เวป็ไซตค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม http://scit.surat.psu.ac.th/ 
1.7 คณะกรรมการด าเนินงานและโครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 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 2559 
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) มีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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  

2559 
หลักฐาน 2.9 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี 
2559 
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  วิทยา เขต 
สุราษฎร์ธานี 

 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
2.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

2.2 หนงัสือ สกอ. ไดพ้ิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
2.3 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 2.3.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 2.3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 2.3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 2.3.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 2.3.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 2.3.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.4.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 2.4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 2.4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 

http://scit.surat.psu.ac.th/
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 2.4.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 2.4.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 2.4.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
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-พดูภาษาองักฤษ 
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  
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 
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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  
2.5.34 มคอ.3 การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
2.5.35 มคอ.3 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
2.5.36 มคอ.3 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.5.37 มคอ.3 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม  
2.5.38 มคอ.3 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม  
2.5.39 มคอ.3 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
2.5.40 มคอ.3 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
2.5.41 มคอ.3 การจดัการการเงินและการบญัชีในงานวศิวกรรม  
2.5.42 มคอ.3 การตลาดในงานวศิวกรรม   
2.5.43 มคอ.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
2.5.44 มคอ.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานวศิวกรรม   

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-พดูภาษาองักฤษ 
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   
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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 
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  
2.6.34 มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
2.6.35 มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
2.6.36 มคอ.5 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.6.37 มคอ.5 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
2.6.38 มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
2.6.39 มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
2.6.40 มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
2.6.41 มคอ.5 วชิา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงานวศิวกรรม 
2.6.42 มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
2.6.43 มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
2.6.44 มคอ.5 วชิา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานวศิวกรรม  

2.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.6) เวป็ไซตค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม http://scit.surat.psu.ac.th/ 
2.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.7) โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2559 
2.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.8) เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2559 

http://scit.surat.psu.ac.th/
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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 
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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 
 
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 
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 3.7.1 แนวปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรใหม่ ภายใตส้ภาวทิยาเขต 
 3.7.2 ขอติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 
แนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภาวชิาการ 
 3.7.3 บนัทึกขอ้ความเร่ือง แนวทางการเสนอเร่ืองหลกัสูตร/รายวชิาเพื่อพิจารณาในสภาวทิยาเขต 
3.8 โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.9 คู่มือนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
3.10 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2559 
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 2559 
3.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ. 5 ปีการศึกษา 2559 
3.16 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 3.16.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 3.16.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 3.16.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 3.16.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 3.16.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 3.16.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
3.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 3.16.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 3.16.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 3.16.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 3.16.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 3.16.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 3.16.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
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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 

 
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 2559 
 4.4.2 ขอรายวชิาท่ีเปิดสอน และใบแจง้รายวิชาท่ีเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 4.4.3 ขอรายวชิาท่ีเปิดสอน และใบแจง้รายวชิาท่ีเปิดสอน ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
4.5 ขอใหจ้ดัรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถา้มี) 
 4.5.1 ขอใหจ้ดัท า มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 4.5.2 ขอใหจ้ดัท า มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 4.5.3 ขอใหจ้ดัท า มคอ.3 ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
4.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ. 3 ปีการศึกษา 2559 
4.7 ขอให้จัดท าข้อมูลผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด า เนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถา้มี) 
 4.7.1 ขอใหจ้ดัท า มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 4.7.2 ขอใหจ้ดัท า มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 4.7.3 ขอใหจ้ดัท า มคอ.5 ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
4.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ. 5 ปีการศึกษา 2559 

4.8.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
4.8.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
4.8.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
4.8.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
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4.8.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
4.8.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
4.8.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
4.8.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
4.8.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
4.8.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
4.8.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
4.8.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
4.8.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
4.8.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
4.8.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
4.8.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
4.8.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
4.8.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.8.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
4.8.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
4.8.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
4.8.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
4.8.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
4.8.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
4.8.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
4.8.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
4.8.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
4.8.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
4.8.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
4.8.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
4.8.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
4.8.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
4.8.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
4.8.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
4.8.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
4.8.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.5 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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4.8.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.5 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
4.8.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
4.8.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
4.8.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
4.8.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.5 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน
วศิวกรรม 
4.8.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
4.8.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
4.8.44 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.44) มคอ.5 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
4.9 โครงการทศันศึกษาดูงาน หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
4.10 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 4.10.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 4.10.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 4.10.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 4.10.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 4.10.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 4.10.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 4.11.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 4.11.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 4.11.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 4.11.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 4.11.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 4.11.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
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 
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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-พดูภาษาองักฤษ 
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  
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  
4.15.35 ผลประเมินการสอน วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
4.15.36 ผลประเมินการสอน วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
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4.15.37 ผลประเมินการสอน วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.15.38 ผลประเมินการสอน วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
4.15.39 ผลประเมินการสอน วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
4.15.40 ผลประเมินการสอน 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
4.15.41 ผลประเมินการสอน วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
4.15.42 ผลประเมินการสอน วชิา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงานวศิวกรรม 
4.15.43 ผลประเมินการสอน วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
4.15.44 ผลประเมินการสอน วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
4.15.45 ผลประเมินการสอน วชิา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานวศิวกรรม  

4.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5.33) มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
4.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ. 5 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
4.18 รายงานและผลส ารวจความพึงพอใจในรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
 4.18.1 รูปเล่มรายงานรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
 4.18.2 ผลส ารวจความพึงพอใจในรายวชิาวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
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 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students 
[4,5] 
5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

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 หลกัฐาน 5.3 มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรม
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ระดบัของความส าเร็จในการเรียน การจดัท าเฉลยและแนว
การตรวจให้คะแนน ไดด้ าเนินการเพื่อให้สามารถทวนสอบ
ได ้มีความเช่ือถือได ้และมีความยุติธรรมในการประเมินผล
นกัศึกษา โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา
ไวใ้น มคอ. 2 และระบุรายละเอียดในแต่ละรายวิชาไวใ้น 
มคอ. 3  

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงาน
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 2559 และ หลกัฐาน 
5.16.1 โครงการ “เปิดรับขอ้ร้องเรียน รับฟัง
ความคิดเห็น เช่ือมสัมพันธ์ ประสานใจ 
นอ้ง-พี่ เทคโนอุตฯ 

 

รายการหลกัฐานอ้างองิ 
5.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 

5.1.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.3 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
5.1.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.3 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
5.1.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
5.1.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.3 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
5.1.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.3 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
5.1.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.3 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
5.1.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.3 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
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5.1.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.3 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
5.1.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.3 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
5.1.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.3 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
5.1.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.3 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
5.1.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.3 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
5.1.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
5.1.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.3 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
5.1.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.3 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
5.1.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.3 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
5.1.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.3 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
5.1.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.3 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.3 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
5.1.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.3 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
5.1.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.3 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
5.1.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.3 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
5.1.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.3 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
5.1.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.3 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
5.1.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.3 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
5.1.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.3 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
5.1.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.3 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
5.1.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.3 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
5.1.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.3 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
5.1.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.3 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
5.1.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.3 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
5.1.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.3 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
5.1.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.3 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
5.1.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.3 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
5.1.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.3 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
5.1.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.3 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
5.1.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.3 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
5.1.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.3 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
5.1.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.3 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
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5.1.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.3 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
5.1.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.3 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน

วศิวกรรม 
5.1.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.3 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
5.1.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.3 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
5.1.44 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.44) มคอ.3 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
5.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 

5.2.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
5.2.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
5.2.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
5.2.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
5.2.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
5.2.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
5.2.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
5.2.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
5.2.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
5.2.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
5.2.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
5.2.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
5.2.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
5.2.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
5.2.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
5.2.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
5.2.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
5.2.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
5.2.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
5.2.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
5.2.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
5.2.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
5.2.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
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5.2.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
5.2.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
5.2.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
5.2.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
5.2.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
5.2.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
5.2.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
5.2.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
5.2.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
5.2.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
5.2.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
5.2.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.5 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
5.2.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.5 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
5.2.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
5.2.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
5.2.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
5.2.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.5 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน

วศิวกรรม 
5.2.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
5.2.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
5.2.44 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.44) มคอ.5 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
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 1/2559 
 5.4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 5.4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 5.4.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 5.4.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 5.4.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
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5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 5.5.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 5.5.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 5.5.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 5.5.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 5.5.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 5.5.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
5.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 3.10) โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 2559 
5.7 รายช่ือกรรมการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
5.8 แบบประเมินบณัฑิตใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5.9 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบ 
 5.9.1 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 5.9.2 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 5.9.3 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 5.9.4 ขอใหจ้ดัส่งขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
5.10 ตารางสอบ 
 5.10.1 ตารางสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 5.10.2 ตารางสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 5.10.3 ตารางสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 5.10.4 ตารางสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
5.11 การประเมินขอ้สอบ 
 5.11.1 กรรมการประเมินขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 5.11.2 กรรมการประเมินขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 5.11.3 กรรมการประเมินขอ้สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 5.11.4 กรรมการประเมินขอ้สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 5.11.5 แบบประเมินคุณภาพขอ้สอบ 
5.12 ระเบียบและแนวปฏิบติัการสอบ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 5.12.1 ประก าศมหาวิท ย าลัยส งขล านค 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 1/2559 
 5.13.2 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบปลายภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2559 
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 5.13.3 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบกลางภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2559 
 5.13.4 รายช่ืออาจารยคุ์มสอบปลายภาค ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2559 
5.14 รายงานคะแนนสอบกลางภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ 
 5.14.1 รายงานคะแนนสอบกลางภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 
 5.14.2 รายงานคะแนนสอบปลายภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 
 5.14.3 รายงานคะแนนสอบกลางภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 
 5.14.4 รายงานคะแนนสอบปลายภาค และเบิกค่าตรวจขอ้สอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 
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 



52 
 

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 2559 

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 

0.957 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

0.998 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

3 1.955 ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 

100 

Full-time Lecturers 0.671 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

0.527 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

3 1.198 ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 

67 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 1.628 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

1.525 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

6 3.153 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 

84 
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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 3.153 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 239.83 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 1/76 

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 - - - 5 5 1.0 

2559 - - - 6 6 1.2 

2560 - - - - - - 

 
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 1/2559 
 6.3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 6.3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 6.3.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 6.3.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 6.3.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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 6.4.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 6.4.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 6.4.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 6.4.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 6.4.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 6.4.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
6.5 ขอ้มูลนกัศึกษาและอาจารยห์ลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

6.5.1 ปฏิทินแผนการด าเนินการทบทวนและขอเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 

 6.5.2 แจง้เปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

6.5.3 ขอใหจ้ดัส่งขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

6.6 ภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

6.6.1 ตารางภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 

6.6.2 ตารางภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 

6.7 จรรยาบรรณบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.8 คู่มือบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.9 การประเมินการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.1 หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัราชการเพื่อการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการและ

เพิ่มค่าจา้งพนกังานสายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2560 

 6.9.2 ขอให้จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) และก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(Competency) คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.3 ขอใหร้ายงานผลการปฏิบติังาน คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.4 ก าหนดการและขอเชิญประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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 6.9.5 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ

การพัฒนาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6.9.6 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏิบติังาน

เพื่อการพฒันาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6.9.7 ประชุมประเมินผลการปฏิบติังาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

6.9.8 ขอส่งใบแจง้ผลการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร (ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

และพนกังานเงินรายได ้สายวชิาการ) คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.9 แนวทางการประเมินการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เพื่อใชใ้นรอบการประเมิน คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 

 6.9.10 ขอให้จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) และก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(Competency) คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.11 ขอใหร้ายงานผลการปฏิบติังาน คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.12 ก าหนดการและขอเชิญประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 6.9.13 ค าสั่งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ

การพัฒนาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6.9.14 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏิบติังาน

เพื่อการพฒันาและการเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6.9.15 ประชุมประเมินผลการปฏิบติังาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

6.9.16 ขอส่งใบแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน

มหาวทิยาลยั และพนกังานเงินรายได ้สายวชิาการ) คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6.10 โครงการอบรมต่าง ๆ 
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 6.10.1 โครงการใหค้วามรู้ทางการเงินและพสัดุ 

 6.10.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง กา้วแรกสู่อาจารยมื์ออาชีพ  

6.11 ผลงานและรางวลัท่ีไดรั้บของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

6.12 เอกสารทุนวจิยัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 

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  

6.20 รายงานการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

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 2558 

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 2559 
6.29.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 

http://scit.surat.psu.ac.th/
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6.29.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
6.29.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
6.29.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
6.29.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
6.29.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
6.29.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
6.29.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
6.29.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
6.29.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
6.29.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
6.29.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
6.29.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
6.29.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
6.29.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
6.29.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
6.29.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
6.29.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6.29.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
6.29.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
6.29.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
6.29.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
6.29.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
6.29.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
6.29.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
6.29.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
6.29.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
6.29.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
6.29.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
6.29.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
6.29.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
6.29.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
6.29.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
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6.29.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
6.29.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
6.29.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.5 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
6.29.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.5 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
6.29.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
6.29.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
6.29.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
6.29.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.5 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน
วศิวกรรม 
6.29.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
6.29.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
6.29.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.44) มคอ.5 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน
วศิวกรรม  

6.30 โครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวชิาการ 

 6.30.1 โครงการพฒันาบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (นอกสถานท่ี) 

 6.30.2 โครงการอบรม พี่เล้ียงอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

6.31 รายการการจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ 
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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 
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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      
 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
7.1 การใชบ้ริการหอ้งสมุด  
7.2 ขอ้มูลบุคลากรหอ้งสมุด 
7.3 การใชบ้ริการศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
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 
7.12 กิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆ 
 7.12.1 พิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวนั “มหิดล” 
 7.12.2 เดินขบวนแห่ผา้ห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  
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 
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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 าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  โดยคณะฯ มีส่วนร่วม
ใน การก าหนดคุณสมบติัทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาท่ีใช้ในการคดัเลือก ค่า
น ้ าหนกัเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา  และ
ด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 
8.1.2 ระบบการรับบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  
ซ่ึงคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(สอท.)  โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในลกัษณะเดียวกันกบัระบบโครงการรับตรง/โควตา
พิเศษท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการ   
8.1.3 ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 
1) งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา  และสัดส่วนการรับ
นกัศึกษาใหม่ของแต่ละวธีิรับ 
2) รับนกัศึกษาใหม่เสนอโครงการคดัเลือกนกัเรียนวิธีพิเศษให้คณะทั้งสองคณะ
พิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัเฉพาะแต่ละสาขาวิชา จ านวนรับนกัศึกษาแต่

ห ลั ก ฐ า น  8.5 
แ ผ น ก า ร รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ใ หม่
ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2559 
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ละสาขาวชิา         
3) รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนักเรียนในแต่ละ
โครงการ 
โดยกองวชิาการและพฒันานกัศึกษาจะแจง้และขอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางหลกัสูตรโดย
ผา่นทางเจา้หนา้ท่ีประสานงานของคณะฯ 
โดยมีการประสานงานกบัระดบัหลกัสูตรเพื่อก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาและ
เกณฑ์ในการคดัเลือกเขา้ศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึงรูปแบบการส่ือสารและพิมพเ์ผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ใหไ้ดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหลักสูตร มีการวางแผนและประเมินวิธีการและเกณฑ์
ส าหรับการคดัเลือกนกัศึกษา เพื่อให้สามารถรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้โดยพิจารณาไดเ้ป็น 
8.2.1 ระบบโครงการรับตรงท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ และระบบการรับบุคคลเพื่อเขา้
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
8.2.1.1 งานรับนกัศึกษาน าขอ้มูลคุณสมบติัทางการศึกษา องคป์ระกอบ ชุดวิชาท่ีใช้ใน
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 งานรับนักศึกษาประสานหลกัสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตวัแทนอาจารย์ประจ 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 รับนกัศึกษาใหม่เสนอโครงการคดัเลือกนักเรียนวิธีพิเศษให้คณะทั้งสองคณะ
พิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัเฉพาะแต่ละสาขาวิชา จ านวนรับนกัศึกษาแต่
ละสาขาวิชา   โดยในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีโครงการพิเศษ จ านวน 5 โครงการ 

ห ลั ก ฐ า น  8.6 
การคดัเลือกและ
สอบสัมภาษณ์
นั ก ศึ ก ษ า ใ หม่
ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2559 
ห ลั ก ฐ า น  8.7 
โ ค ร ง ก า ร รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ใ หม่
ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2559 
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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
สัมภาษณ์และกลัน่กรองคุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  และสอบวดัความรู้ (โครงการ
คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่ร้ัว   สงขลานครินทร์) 
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
และอา จ าร ย์ ท่ี
ปรึกษา 
หลกัฐาน 8.13.3 
ต า ร า ง ส อ น
อ า จ า ร ย์ ใ น
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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 การเรียนรายวิชากิจกรรมเสริม
หลกัสูตร ระดบัความสามารถในการแข่งขนัของนกัศึกษา และบริการสนบัสนุน
การเรียนของนกัศึกษาต่าง ๆ ในการปรับปรุงการเรียนรู้และการไดง้านท าของ
บณัฑิต 

หลักฐาน 8.29 บนัทึก
ข้อคว าม  แจ้ง ร า ย ช่ื อ
อาจารย์ท่ี เ ป็นตัวแทน
หลกัสูตรดา้นต่างๆ 
หลักฐาน 8.2 หนังสือ
เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
หลกัฐาน 8.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
หลกัฐาน 8.30 มคอ. 3 
ร า ย วิ ช า  9 3 5 -2 2 9 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
ห ลั ก ฐ า น  8.17-8.23 
โครงการพฒันานกัศึกษา 
หลกัสูตรการจดัการงาน
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 การจดัโต๊ะเก้าอ้ีใตอ้าคารต่าง ๆ ให้กบันกัศึกษา การจดั
กิจกรรมด้านการพฒันานักศึกษาโดยหลักสูตรการจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม และวทิยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นตน้  

หลัก ฐ าน  8.31 
ภ า พ ถ่ า ย โ ต๊ ะ
เก้ า อ้ี ใต้อาคาร
ต่าง ๆ  
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หลัก ฐ าน  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 
หลัก ฐ าน  8.14 
โครงการพฒันา
นัก ศึกษา  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 
หลัก ฐ าน  8.15 
แ ล ะ  8.16 
โครงการพฒันา
นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวทิยาลยัสงข
ล า น ค ริ น ท ร์ 
วิ ท ย า เ ข ต สุ
ราษฎร์ธานี  
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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 

2560 70 60 65 

หมายเหตุ : หลกัฐานอา้งอิง ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และ 2560  
 
รายการหลกัฐานอ้างองิ 
8.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการคดัเลือก และคณะกรรมการฝ่ายการสอบสัมภาษณ์ 
8.2 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 8.2.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 8.2.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 8.2.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 8.2.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 8.2.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 8.2.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 8.3.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 8.3.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 8.3.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 8.3.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 8.3.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 8.3.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
8.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.1) มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

8.5 แผนการรับนกัศึกษา 
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8.6 การคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2558 
 8.6.1 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย ์
 8.6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการสอบสัมภาษณ์การคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ในระบบ (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 8.6.3 ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง โครงการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
8.7 โครงการรับนกัศึกษาใหม่ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
8.8 สรุปจ านวนนกัศึกษาท่ียนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนกัศึกษา  
 8.8.1 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนักศึกษา ในโครงการต่าง ๆ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 8.8.2 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาและจ านวนรับนักศึกษา ในโครงการต่าง ๆ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 2559 
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 2560 
8.23 โครงการพี่วศิวะฯ ติวนอ้ง 2559 
8.24 โครงการ มอ.วิชาการ หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม 
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8.25 การจดัสรรงบโครงการพฒันานกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 
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 
8.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 6.1) แจง้รายช่ืออาจารยท่ี์เป็นตวัแทนหลกัสูตรดา้นต่างๆ 
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 
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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 ไดแ้ก่ ห้องเรียนท่ี
มีกระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ มีเคร่ืองฉายสไลด์ท่ีต่อพ่วงกบัคอมพิวเตอร์ มี
ไมโครโฟนท่ีมีระดบัเสียงท่ีเหมาะสม มีเคร่ืองปรับอากาศพร้อมภายในห้อง มี
โตะ๊และเกา้อ้ีนัง่ท่ีเพียงพอ ห้องปฏิบติัการท่ีมีครุภณัฑ์เพียงพอ ห้องโครงงานท่ีมี
การแบ่งสัดส่วนเหมาะสม เพียงพอ และมีสภาวะแวดลอ้มเอ้ือในการท างานวิจยั 
เป็นตน้ โดยมีความทนัสมยัพร้อมสนบัสนุนการศึกษาและการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

หลกัฐาน 9.1 ภาพถ่าย
ห้องเรียนและอุปกรณ์
การเรียนการสอน 
หลกัฐาน 9.2 ภาพถ่าย
หอ้งปฏิบติัการ 
หลกัฐาน 9.3 ภาพถ่าย
หอ้งคอมพิวเตอร์ 
หลกัฐาน 9.4 ภาพถ่าย
หอ้งอ่านหนงัสือ 
หลกัฐาน 9.5 ภาพถ่าย
หอ้งโครงงานนกัศึกษา 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละ
แห่งได้ด าเนินการจดัหาหนงัสือตามความตอ้งการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาควิชา/คณะ ยกเวน้วารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดย
ห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีผ่านการคดัเลือกหรือพิจารณาจากอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดา เนินงานห้องสมุด ซ่ึงสามารถใช้

หลกัฐาน 9.6 รายการ
ท รั พ ย า ก ร 
ห้ อ ง ส มุ ด 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ร่วมกันได้ทั้ ง  5 วิทยาเขต โดยแนวทางการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร 
ฐานขอ้มูล สนบัสนุนการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
9.2.1 คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด จดัสรรงบประมาณและการก าหนด
นโยบายการจดัหาหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล 
9.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายช่ือ หนงัสือ ต ารา วารสาร 
และฐานขอ้มูล ท่ีตอ้งการใหห้อ้งสมุดจดัซ้ือ 
9.2.3 การรวบรวมรายช่ือหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล จากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาควชิา/คณะ 
9.2.4 การจดัซ้ือจดัหาหนงัสือวารสารฐานขอ้มูล 
9.2.5 การเตรียมความพร้อมหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล ก่อนใหบ้ริการ 
9.2.6 การบริการ ประชาสัมพนัธ์/แนะน า/อบรมการใช ้
9.2.7 การประเมินความพึงพอใจ 
หมายเหตุ การจดัสรรงบประมาณจดัหาหนงัสือ วารสาร ฐานขอ้มูล ของวิทยาเขต
อ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการบริหารวทิยาเขต 
ส าหรับห้องสมุดของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและทรัพยากรในห้องสมุดนั้น มี
ความพร้อมอยา่งครบถว้นและทนัสมยัส าหรับสนบัสนุนการเรียนการสอน มีการ
จดัโต๊ะและมุมอ่านหนังสือในจ านวนท่ีเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส าหรับใหน้กัศึกษาคน้หาทรัพยากรหอ้งสมุดท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัไดร้วบรวมมีส่ือ
การเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ไวอ้  านวยความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้ของ
นกัศึกษา นกัศึกษาสามารถยืมและคือต าราหรือหนงัสือไดจ้ากตูย้ืม-คืนหนงัสือ
อตัโนมติั หรือจากเจา้หน้าท่ีได้ทุกวนั โดยหลกัสูตรมีการประสานงานในการ
จดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีจ  านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนการสอน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วม 

ธานี 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
มีห้องปฏิบติัการและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทนัสมยัในการสนบัสนุนการศึกษา
และการวจิยัของหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
9.3.1 หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 
9.3.2 หอ้งปฏิบติัการเคมี 
9.3.3 หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้า 
9.3.4 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
9.3.5 หอ้งปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรม 

หลกัฐาน 9.7 รายการ
ห้องปฏิบัติกา ร  ศูนย์
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เคร่ืองมือกลาง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.3.6 หอ้งปฏิบติัการโรงงานช่าง 
ส าหรับส่วนท่ีไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งขอใช้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้บางอยา่งจาก
ภายนอก เช่น ครุภณัฑ์ในรายวิชาปฏิบติัการท่ีวิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็น
ตน้ 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and 
research 
ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานแบบ “รวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ” ซ่ึงในส่วนของการจดัการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ ก็เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารแบบรวมศูนย์ฯ จึงท าให้การ
จดัการหรือจดับริการเพื่อให้นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในความดูแลของวิทยาเขต โดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานกลางท่ีจัดหาและ
จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบันกัศึกษา ซ่ึง
มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 250 เคร่ือง จดับริการให้กบันักศึกษาทั้ง 2 คณะ
ของวิทยาเขตใช้ร่วมกัน นอกจากน้ีได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไวท่ี้ห้องสมุด 
เพื่อให้นกัศึกษาใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล และใช้งานอ่ืนๆเพิ่มเติม โดยวิทยาเขตมี
จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด 3,213.53 เม่ือเทียบกบัจ านวน
เคร่ืองท่ีจัดไว้ให้บริการให้กับนักศึกษา จ านวน 250  เคร่ือง และจ านวน 
Notebook และ MoBile Device ต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช ้
Wifi จ านวน 1,973 เคร่ือง ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วน เท่ากบั 1.45 นอกจากน้ียงัมีระบบ
เช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลงานวิจยัตีพิมพ์ sciencedirect ด้วย โดยอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรมีส่วนร่วมในการจดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมและเพียงพอส าหรับ
สนบัสนุนการศึกษาและการวจิยั  

หลกัฐาน 9.8 รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined 
and implemented 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการให้มีการบริหารจดัการท่ีได้มาตรฐานส าหรับ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั เพื่อทุกคนท่ีมาใชบ้ริการหรือเขา้มา
ติดต่องานภายวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ และสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่น จัดให้แม่บ้านดูแลท าความสะอาดห้องน ้ าและห้องเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ จดัให้มีคนสวนดูแลภูมิทศัน์โดยรอบ จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นตลอด 24 ชัว่โมง จดัให้มีร้านอาหาร

ห ลั ก ฐ า น  9.9 ภ า พ
บ ร ร ย า ก า ศ
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี 
หลกัฐาน 9.10 ภาพถ่าย
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
และโรงอาหารท่ีเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ โรงอาหาร 

 

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 2559 

9.11.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.3 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
9.11.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.3 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
9.11.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
9.11.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.3 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
9.11.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.3 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
9.11.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.3 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
9.11.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.3 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
9.11.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.3 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
9.11.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.3 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
9.11.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.3 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
9.11.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.3 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
9.11.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.3 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
9.11.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
9.11.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.3 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
9.11.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.3 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
9.11.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.3 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
9.11.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.3 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
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9.11.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.3 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9.11.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.3 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
9.11.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.3 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
9.11.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.3 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
9.11.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.3 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
9.11.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.3 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
9.11.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.3 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
9.11.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.3 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
9.11.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.3 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
9.11.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.3 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
9.11.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.3 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
9.11.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.3 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
9.11.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.3 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
9.11.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.3 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
9.11.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.3 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
9.11.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.3 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
9.11.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.3 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
9.11.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.3 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
9.11.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.3 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
9.11.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.3 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
9.11.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.3 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
9.11.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.3 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
9.11.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.3 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
9.11.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.3 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน
วศิวกรรม 
9.11.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.3 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
9.11.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.3 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
9.11.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.44) มคอ.3 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
9.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 

9.12.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
9.12.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
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9.12.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
9.12.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
9.12.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
9.12.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
9.12.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
9.12.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
9.12.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
9.12.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
9.12.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
9.12.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
9.12.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
9.12.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
9.12.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
9.12.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
9.12.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
9.12.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9.12.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
9.12.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
9.12.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
9.12.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
9.12.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
9.12.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
9.12.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
9.12.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
9.12.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
9.12.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
9.12.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
9.12.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
9.12.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
9.12.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
9.12.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
9.12.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
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9.12.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
9.12.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.5 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
9.12.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.5 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
9.12.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
9.12.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
9.12.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
9.12.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.5 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน

วศิวกรรม 
9.12.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
9.12.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
9.12.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.44) มคอ.5 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
9.13 คู่มือการใชบ้ริการหอ้งสมุด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.14 รายการหอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
9.15 ขอ้มูลบุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี  
9.16 รายการครุภณัฑห์ลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม  
9.17 ค  าขอครุภณัฑ ์ปี 2559-2561 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 
10.1 Stakeholders’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 10.12 มคอ. 5 
หลกัฐาน 10.13 ผลประเมินการสอน
จากนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 
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 10.18 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 10.20 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 

 

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 โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร 
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 2559 

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 2559 ระดบัหลกัสูตร 
10.10.6 ปฏิทินกิจกรรม การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
10.10.7 ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
10.10.8 การเขา้ร่วมจดัท า SAR ระดบัหลกัสูตร เกณฑ์ AUN QA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
10.11 แนวปฏิบติัส าหรับการคุมสอบ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
10.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6) มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 

10.12.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
10.12.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
10.12.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
10.12.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
10.12.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 

http://scit.surat.psu.ac.th/
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10.12.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
10.12.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
10.12.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
10.12.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
10.12.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
10.12.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
10.12.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
10.12.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
10.12.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
10.12.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
10.12.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
10.12.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
10.12.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10.12.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
10.12.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
10.12.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
10.12.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
10.12.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
10.12.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
10.12.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
10.12.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
10.12.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
10.12.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
10.12.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
10.12.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
10.12.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
10.12.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
10.12.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
10.12.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
10.12.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
10.12.36 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.36) มคอ.5 วิชา 921-312 การจดัการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
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10.12.37 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.37) มคอ.5 วิชา 923-443 การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรม 

10.12.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
10.12.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
10.12.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
10.12.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.5 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน

วศิวกรรม 
10.12.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
10.12.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
10.12.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.44) มคอ.5 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
10.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15) ผลประเมินการสอนจากนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 

10.13.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.1) ผลประเมินการสอน วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
10.13.2 (หลกัฐานอ้างอิงท่ี 4.15.2) ผลประเมินการสอน วิชา 937-128 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

กายภาพ 1 
10.13.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.3) ผลประเมินการสอน วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
10.13.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.4) ผลประเมินการสอน วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
10.13.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.5) ผลประเมินการสอน วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
10.13.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.6) ผลประเมินการสอน วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
10.13.7 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 4.15.7) ผลประเมินการสอน วิชา 937-192 วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ด ารงชีวติ 
10.13.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.8) ผลประเมินการสอน วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
10.13.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.9) ผลประเมินการสอน วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
10.13.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.10) ผลประเมินการสอน วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
10.13.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.11) ผลประเมินการสอน วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
10.13.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.12) ผลประเมินการสอน วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
10.13.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.13) ผลประเมินการสอน วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
10.13.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.14) ผลประเมินการสอน วิชา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ 
10.13.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.15) ผลประเมินการสอน วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
10.13.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.16) ผลประเมินการสอน วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
10.13.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.17) ผลประเมินการสอน วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
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10.13.18 (หลักฐานอ้างอิงท่ี  4.15.18) ผลประเมินการสอน วิชา 937-191 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.13.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.19) ผลประเมินการสอน วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
10.13.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.20) ผลประเมินการสอน วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
10.13.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.21) ผลประเมินการสอน วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
10.13.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.22) ผลประเมินการสอน วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
10.13.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.23) ผลประเมินการสอน วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
10.13.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.24) ผลประเมินการสอน วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
10.13.25 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 4.15.25) ผลประเมินการสอน วิชา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูล

วศิวกรรมไฟฟ้า  
10.13.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.26) ผลประเมินการสอน วิชา 937-213 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

กายภาพ 3  
10.13.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.27) ผลประเมินการสอน วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
10.13.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.28) ผลประเมินการสอน วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
10.13.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.29) ผลประเมินการสอน วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
10.13.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.30) ผลประเมินการสอน วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
10.13.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.31) ผลประเมินการสอน วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
10.13.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.32) ผลประเมินการสอน วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร 
10.13.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.33) ผลประเมินการสอน วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
10.13.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.34) ผลประเมินการสอน วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม 
10.13.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.35) ผลประเมินการสอน วิชา 922-301การจดัการการผลิตและการ

ด าเนินงาน  
10.13.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.36) ผลประเมินการสอน วิชา 921-312 การจดัการพลงังานใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
10.13.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.37) ผลประเมินการสอน วิชา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ส าหรับอุตสาหกรรม 
10.13.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.38) ผลประเมินการสอน วิชา 921-302 การจดัการความปลอดภยั

ในอุตสาหกรรม 
10.13.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.39) ผลประเมินการสอน 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
10.13.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.40) ผลประเมินการสอน วิชา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน  
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10.13.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.41) ผลประเมินการสอน วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการ
บญัชีในงานวศิวกรรม 

10.13.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.42) ผลประเมินการสอน วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม  
10.13.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.43) ผลประเมินการสอน วิชา 926-201 การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
10.13.45 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.15.44) ผลประเมินการสอน วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จดัการงานวศิวกรรม  
10.14 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 10.14.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 10.14.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 10.14.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 10.14.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 10.14.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 10.14.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
10.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 10.15.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 10.15.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 10.15.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 10.15.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 10.15.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 10.15.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
10.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.7) ขอให้จดัท าขอ้มูลผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถา้มี) 
10.17 หนงัสือแจง้ขอใหน้กัศึกษาประเมินการสอน 
10.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5) มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 

10.18.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.3 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
10.18.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.3 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
10.18.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
10.18.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.3 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
10.18.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.3 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
10.18.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.3 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
10.18.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.3 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
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10.18.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.3 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
10.18.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.3 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
10.18.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.3 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
10.18.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.3 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
10.18.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.3 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
10.18.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.3 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
10.18.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.3 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
10.18.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.3 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
10.18.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.3 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
10.18.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.3 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
10.18.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.3 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10.18.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.3 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
10.18.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.3 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
10.18.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.3 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
10.18.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.3 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
10.18.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.3 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
10.18.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.3 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
10.18.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.3 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
10.18.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.3 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
10.18.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.3 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
10.18.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.3 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
10.18.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.3 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
10.18.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.3 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
10.18.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.3 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
10.18.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.3 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
10.18.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.3 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
10.18.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.3 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
10.18.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.3 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
10.18.36 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.36) มคอ.3 วิชา 921-312 การจดัการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
10.18.37 (หลักฐานอ้างอิงท่ี 2.6.37) มคอ.3 วิชา 923-443 การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับ

อุตสาหกรรม 
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10.18.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.3 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
10.18.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.3 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
10.18.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.3 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
10.18.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.3 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน

วศิวกรรม 
10.18.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.3 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
10.18.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.3 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
10.18.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.44) มคอ.3 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

วศิวกรรม  
10.19 แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
10.20 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 า เ 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   
2559     2 1 1  

หมายเหตุ : นกัศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 
 

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 2559 
11.7.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.1) มคอ.5 วชิา 921-101 วศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้ 
11.7.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.2) มคอ.5 วชิา 937-128 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
11.7.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.3) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
11.7.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.4) มคอ.5 วชิา 937-133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
11.7.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.5) มคอ.5 วชิา 937-135 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
11.7.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.6) มคอ.5 วชิา 937-138 เคมีทัว่ไป 
11.7.7 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.7) มคอ.5 วชิา 937-192 วทิยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ 
11.7.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.8) มคอ.5 วชิา 921-103 ปฏิบติัการโรงงานช่าง 
11.7.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.9) มคอ.5 วชิา 937-134 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
11.7.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.10) มคอ.5 วชิา 937-136 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 
11.7.11 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.11) มคอ.5 วชิา 935-123 ทกัษะชีวติ 
11.7.12 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.12) มคอ.5 วชิา 935-161 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 
11.7.13 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.13) มคอ.5 วชิา 937-132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
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11.7.14 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.14) มคอ.5 วชิา 937-137 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
11.7.15 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.15) มคอ.5 วชิา 935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ   
11.7.16 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.16) มคอ.5 วชิา 935-146 สุขภาวะกายและจิต 
11.7.17 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.17) มคอ.5 วชิา 937-194 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
11.7.18 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.18) มคอ.5 วชิา 937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11.7.19 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.19) มคอ.5 วชิา 935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ 
11.7.20 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.20) มคอ.5 วชิา 921-203 อุณหพลศาสตร์ 1 
11.7.21 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.21) มคอ.5 วชิา 921-204 กลศาสตร์วศิวกรรม  
11.7.22 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.22) มคอ.5 วชิา 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
11.7.23 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.23) มคอ.5 วชิา 921-206 วสัดุวศิวกรรม  
11.7.24 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.24) มคอ.5 วชิา 921-207 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
11.7.25 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.25) มคอ.5 วชิา 921-208 ปฏิบติัการหลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
11.7.26 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.26) มคอ.5 วชิา 937-213 คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
11.7.27 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.27) มคอ.5 วชิา 921-309 กลศาสตร์ของไหล 
11.7.28 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.28) มคอ.5 วชิา 921-310 กลศาสตร์วสัดุ 
11.7.29 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.29) มคอ.5 วชิา 921-209 สถิติส าหรับวศิวกร  
11.7.30 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.30) มคอ.5 วชิา 921-210 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
11.7.31 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.31) มคอ.5 วชิา 921-211 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  
11.7.32 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.32) มคอ.5 วชิา 921-212 กระบวนการผลิต   
11.7.33 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ.5 วชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
11.7.34 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.34) มคอ.5 วชิา 921-311การจดัการคุณภาพเชิงรวม  
11.7.35 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.35) มคอ.5 วชิา 922-301การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน  
11.7.36 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.36) มคอ.5 วชิา 921-312 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
11.7.37 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.37) มคอ.5 วชิา 923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 
11.7.38 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.38) มคอ.5 วชิา 921-302 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
11.7.39 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.39) มคอ.5 921-314 การจดัการการซ่อมบ ารุง   
11.7.40 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.40) มคอ.5 วชิา 921-316 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
11.7.41 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.41) มคอ.5 วิชา 921-317 การจดัการการเงินและการบญัชีในงาน

วศิวกรรม 
11.7.42 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.42) มคอ.5 วชิา 921-406 การตลาดในงานวศิวกรรม   
11.7.43 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.43) มคอ.5 วชิา 926-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
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11.7.44 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.44) มคอ.5 วิชา 937-354 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน
วศิวกรรม  
11.8 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.5.33) มคอ. 3 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
11.9 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 2.6.33) มคอ. 5 รายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
11.10 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 4.18.1) รูปเล่มรายงานรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 ปีการศึกษา 2559 
11.11 ผลประเมินระดบัความพึงพอใจของคณาจารยใ์นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
11.12 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 11.12.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.1) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 11.12.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.2) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 11.12.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.3) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 11.12.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.4) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 11.12.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.5) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 11.12.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.4.6) หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
11.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 11.13.1 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2559 
 11.13.2 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.52) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 2/2559 
 11.13.3 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 3/2559 
 11.13.4 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 4/2559 
 11.13.5 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 5/2559 
 11.13.6 (หลกัฐานอา้งอิงท่ี 1.5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คร้ังท่ี 1/2560 
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
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได ้(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 2559 

 

# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

1 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร (

7) 

จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งหมด เดิม   11 C 

2  -ระดบัปริญญาตรี เดิม   9 C 

3  -ระดบั ป.บณัฑิต เดิม   - C 

4  -ระดบัปริญญาโท เดิม   1 C 

5  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง เดิม   - C 

6  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   1 C 

7  -จ านวนศูนยจ์ดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งทั้งหมด เดิม   - C 

8 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร 

นอ
กที่

ตั ้ง
 (6

) 

จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง เดิม   - C 

9  -ระดบัปริญญาตรี เดิม   - C 

10  -ระดบั ป.บณัฑิต เดิม   - C 

11  -ระดบัปริญญาโท เดิม   - C 

12  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง เดิม   - C 

13  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   - C 

14 

จ า
นว

นน
กัศึ

กษ
า (

6) 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา เดิม 117 C C 

15  -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี เดิม 117 C C 

16  -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิต เดิม - C C 

17  -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท เดิม - C C 

18 
 -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิตขั้น
สูง 

เดิม - C C 

19  -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก  เดิม - C C 

20 

จ า
นว

นอ
าจ
าร
ยจ์
 าแ
นก

ตา
ม

ต า
แห

น่ง
ทา
งว
ชิา
กา
รแ
ละ

คุณ
วฒุิ

กา
รศึ
กษ

า (
20

) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบตังิานจริง
และลาศึกษาต่อ 

เดิม 5 C C 

21 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลา
ศึกษาต่อ วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

22 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลา
ศึกษาต่อ วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

23 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลา
ศึกษาต่อ วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

เดิม 5 C C 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ เดิม 3 C C 

25 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ี
มีวฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

26 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ี
มีวฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

27 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ี
มีวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 2 C C 

28 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

เดิม 3 C C 

29 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมี
วฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

30 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมี
วฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

31 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมี
วฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 3 C C 

32 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

เดิม - C C 

33 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมี
วฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

34 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมี
วฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

35 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมี
วฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

36 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

เดิม - C C 

37 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

38 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

39 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

40 
คุณ

วฒุิ
อา
จา
รย
ป์ร

ะจ
 าห
ลกั

สูต
ร (

12
) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่คุีณวุฒิปริญญาเอก ใหม่ 5     

41  -ระดบัปริญญาตรี ใหม่ -     

42  -ระดบั ป.บณัฑิต ใหม่ -     

43  -ระดบัปริญญาโท ใหม่ 1     

44  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง ใหม่ -     

45  -ระดบัปริญญาเอก ใหม่ 5     

46 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ดี ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ใหม่ 3     

47  -ระดบัปริญญาตรี ใหม่ -     

48  -ระดบั ป.บณัฑิต ใหม่ -     

49  -ระดบัปริญญาโท ใหม่ -     

50  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง ใหม่ -     

51  -ระดบัปริญญาเอก ใหม่ 3     

52 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร
ขอ

งอ
าจ
าร
ยป์

ระ
จ า
หล

กัสู
ตร
 (2

0) 

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

ใหม่ 4     

53 
 -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

ใหม่ -     

54 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกประกาศ 

ใหม่ -     

55  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ใหม่ 
 

    

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ี ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ี ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มูล 
ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้
ท ร า บ เ ป็ น ก า ร ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ แ จ้ ง ใ ห้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับ แต่วนัท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ท่ี ป ร า ก ฏ 
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่ 
 

    

58 

 -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
ระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556  

ใหม่ 2     

59  -ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่ -     

60 
 -ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่น
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่ -     

61 
 -ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 

ใหม่ -     

62 
 -ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และ
ไดรั้บการจดทะเบียน 

ใหม่ -     

63 
 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมิน
ผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่ 1     

64 
 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

ใหม่ -     

65 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม่ -     
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

66 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั 

ใหม่ -     

67 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 

ใหม่ -     

68 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ใหม่ -     

69 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่ -     

70 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

ใหม่ -     

71 
 -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญา
เอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus 
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ใหม่ -     

72 

กา
รมี

งา
นท

 าข
อง
บณั

ฑิต
 (1

1) 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  เดิม - C C 

73 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ือง
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 

เดิม - C C 

74 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าภายใน 1 ปี
หลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

เดิม - C C 

75 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ เดิม - C C 

76 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท า
ก่อนเขา้ศึกษา 

เดิม - C C 

77 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ี
มีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ 

เดิม - C C 

78 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา 

เดิม - C C 

79 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท เดิม - C C 

80 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร เดิม - C C 

81 
เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉล่ีย) 

เดิม - C C 

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อ เดิม - C C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

83 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร
ขอ

งผ
ูส้ า
เร็จ

กา
รศึ
กษ

าร
ะด

บัป
ริญ

ญา
โท

 (1
6) 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ใหม่ - C C 

84 
 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพใ์น
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  

เดิม - C C 

85 
 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ  

เดิม - C C 

86 

 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจทั า
เป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

เดิม - C C 

87  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ใหม่ - C C 

88 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ - C C 

89 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจทั าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่ - C C 

90 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานานชาติ

ใหม่ - C C 



107 
 

# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 

91  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่ - C C 

92 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม่ - C C 

93 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั 

ใหม่ - C C 

94 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 

ใหม่ - C C 

95 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

เดิม - C C 

96 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - C C 

97 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

เดิม - C C 

98 
 -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

99 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร
ขอ

งผ
ูส้ า
เร็จ

กา
รศึ

กษ
าร
ะด

บัป
ริญ

ญา
เอก

 
(15

) 

จ านวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

เดิม - C C 

100 
 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ  

เดิม - C C 

101 

 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจทั า

เดิม - C C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

เป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

102  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ใหม่ - C C 

103 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ - C C 

104 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจทั าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่ - C C 

105 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 

ใหม่ - C C 

106  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่ - C C 

107 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม่ - C C 

108 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั 

ใหม่ - C C 

109 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 

ใหม่ - C C 

110 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

เดิม - C C 

111  -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั เดิม - C C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

ภูมิภาคอาเซียน 

112 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

เดิม - C C 

113 
 -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

114 

นกั
ศึก

ษา
 

เตม็
เวล

าเที
ยบ

เท่
า (

7) 

จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES)  เดิม   1,777.88 C 

115  -ระดบัอนุปริญญา เดิม   - C 

116  -ระดบัปริญญาตรี เดิม   - C 

117  -ระดบั ป.บณัฑิต เดิม   - C 

118  -ระดบัปริญญาโท เดิม   - C 

119  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง เดิม   - C 

120  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   - C 

121 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
บัส

นุน
งา
นว

จิยั
 (2

4) 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในสถาบนั 

เดิม   8,256,805.69 C 

122  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   8,256,805.69 C 

123  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

124  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เดิม   - C 

125 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนั 

เดิม   8,388,901 C 

126  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   8,388,901 C 

127  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

128  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เดิม   - C 

129 
จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

เดิม   88 C 

130  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   88 C 

131  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

132  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เดิม   - C 

133 
จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

เดิม   - C 

134  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   - C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

135  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

136  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เดิม   - C 

137 จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาตอ่ เดิม   9 C 

138  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   9 C 

139  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

140  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เดิม   - C 

141 จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีลาศึกษาตอ่ เดิม   - C 

142  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เดิม   - C 

143  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   - C 

144  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เดิม   - C 

145 

จ า
นว

นผ
ลง
าน
ทา
งว
ชิา
กา
รข
อง
อา
จา
รย
ป์ร

ะจ
 าแ
ละ

นกั
วจิ
ยั (

73
) 

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนกัวจิยั 

ใหม่   64.8 C 

146 
บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

ใหม่   - C 

147  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

148  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

149  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

150 

 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 
และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกประกาศ 

ใหม่   9 C 

151  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   9 C 

152  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

153  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

154 ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ใหม่   2 C 

155  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   2 C 

156  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

157  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

158 
บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่   1 C 

159  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   1 C 

160  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

161  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

162 

บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั แต่วนัท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏ 
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่   6 C 

163  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   6 C 

164  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

165  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

166 

บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
ระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556  

ใหม่   55 C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

167  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   55 C 

168  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

169  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

170 ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่   - C 

171  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

172  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

173  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

174 
ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่น
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่   - C 

175  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

176  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

177  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

178 
ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 

ใหม่   - C 

179  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

180  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

181  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

182 
ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และ
ไดรั้บการจดทะเบียน 

ใหม่   - C 

183  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

184  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

185  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

186 
ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่น
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่   - C 

187  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

188  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

189  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

190 
ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

ใหม่   - C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
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ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

191  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

192  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

193  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

194 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม่   - C 

195  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

196  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

197  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

198 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั 

ใหม่   - C 

199  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

200  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

201  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

202 จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ ใหม่   - C 

203  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

204  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

205  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

206 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ใหม่   - C 

207  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

208  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

209  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

210 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่   - C 

211  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

212  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

213  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

214 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

ใหม่   - C 
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# ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดมิ/
ใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

215  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่   - C 

216  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   - C 

217  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหม่   - C 

   

รวม
จ านวน
ขอ้มูลท่ี
ตอ้ง
กรอก 

16 117 0 

 

 


