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คํานํา 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเปนการประเมินตนเองในการบริหารจัดการหลักสูตร
เทียบกับเกณฑ AUN QA Version 3.0 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีการนําระบบประกัน
คุณภาพ CUPT QA มาเปนเครื่องมือชวยในการบริหารหลักสูตร โดย SAR ฉบับน้ีเปนฉบับที่ 2 ที่มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ AUN QA แตอยางไรก็ตามกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุงป 
พ.ศ. 2554 ในขณะน้ันยังขาดความสมบูรณในการจัดทํา Outcome Based Education (OBE) จาก 
Stakeholders ซึ่งเนนกระบวนการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู (Expected Learning Outcome) ดังน้ันเมื่อ
เทียบการบริหารหลักสูตรเทียบกับเกณฑ AUN QA Version 3.0 จึงมีความสอดคลองนอยในสวนที่เกี่ยวกับ
เกณฑผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งทางหลักสูตรฯ ไดมองเปนโอกาสแหงการปรับปรุง (Gap) เมื่อเทียบกับ
เกณฑ เพื่อเปนทิศทางในการบริหารหลักสูตรตอไป 

อยางไรก็ตามคณาจารยในหลักสูตรผูรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี อาจจะมีบางประเด็น
ที่ขาดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอเกณฑ AUN QA จึงใครขอใหทางผูประเมินเปนผูชวยในการช้ีใหเห็นประเด็น
แหงการปรับปรุง เพื่อคณาจารยทุกคนในหลักสูตรจะไดรวมกันพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมา
เพื่อตอบสนองการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการสําหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม ซึ่งเผชิญสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากการเปดเขตการคาเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งหลักสูตรมีจุดเดนดานคณาจารยในหลักสูตรสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีงานวิจัย และมี
งานบริการวิชาการตอภาคอุตสาหกรรม อันสงผลตอการฝกฝนบัณฑิตใหสามารถปรับตัวตอบสนองตอการ
ทํางาน สวนโอกาสแหงการพัฒนาดานการสนับสนุนดานหองปฏิบัติการ พรอมเครื่องมืออุปกรณ สําหรับการ
เรียนการสอน การทําโครงงานและการวิจัยของคณาจารย และเพิ่มเน้ือหาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
ทองถ่ิน เชน อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหารทะเล และปาลมนํ้ามัน และเพิ่มการเตรียมความพรอมเพื่อ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี องคประกอบ
ที่ 1 ของสํานักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

เกณฑขอท่ี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร  

2 คุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบตัิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

4 คุณสมบตัิของอาจารยผูสอน  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
ผลการประเมินตนตามเกณฑ  AUN QA Version 3.0 โดยสรปุดังน้ี 

Criterion Self Assessment Rating 
Scale 

Criterion 1 Expected Learning Outcomes : Overall Opinion 3 
Criterion 2 Programme Specification : Overall Opinion 3 
Criterion 3 Programme Structure and Content : Overall Opinion 3 
Criterion 4 Teaching and Learning Approach : Overall Opinion 3 
Criterion 5 Student Assessment : Overall Opinion 4 
Criterion 6 Academic Staff Quality : Overall Opinion 3 
Criterion 7 Support Staff Quality : Overall Opinion 4 
Criterion 8 Student Quality and Support : Overall Opinion 4 
Criterion 9 Facilities and Infrastructure : Overall Opinion 3 
Criterion 10 Quality Enhancement : Overall Opinion 3 
Criterion 11 Output : Overall Opinion 3 
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บทท่ี 1 
สวนนํา 

1. ประวัติโดยยอของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร 

1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะที่จัดต้ังเพื่อตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีสถานที่ต้ังอยูที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยคณะฯ จัดต้ังข้ึนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เมือ่วันที่ 25 มิถุนายน 2551 จากการโอนศาสตร สาขาวิชา และคณาจารยทางดานวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ และคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มารวมกัน
ภายใตคณะใหมเพื่อกอใหเกิดการบูรณาการองคความรู และการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(คูมือนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2558) 

พันธกิจ  
“1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม  

จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชน 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรม” 

(บันทึกขอความ ที่ มอ.920.1/3535 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) 

วิสัยทัศน 
“เปนคณะช้ันนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
(บันทึกขอความ ที่ มอ.920.1/3535 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) 

1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เปนสาขาวิชาที่รับผิดชอบการจัดการการศึกษาจํานวน 4 
หลักสูตร คือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และการจัดการงานวิศวกรรม 
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ไดมีการเปดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ
ป พ.ศ. 2544 โดยใชช่ือ “วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ประกอบดวยสาขายอย 3 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชายอยการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชายอยการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรรม และ
สาขาวิชายอยการจัดการอุตสาหกรรรมชีวภาพ ภายใตช่ือปริญญาเดียวกัน “วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม” B.Sc. (Industrial Management Technology)” โดยหลักสูตรไดมีการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดตลอดมา จนกระทั่งถึงฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งเดิมเปนหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมที่ประกอบดวย  1 คุณวุฒิ คือ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ที่ประกอบดวย 3 สาขาวิชาเอก คือ การจัดการ
อุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม และ การจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งผลตอการเขาสู
ตลาดแรงงานของนักศึกษาใน 2 สาขาวิชาเอก คือ การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม และการจัดการ
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อุตสาหกรรมชีวภาพ ดังน้ันในฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2554 จึงเปนการปรับปรุงแยกคุณวุฒิเพื่อใหแตละหลักสูตร
มีช่ือคุณวุฒิที่ตรงสามารถสื่อสารกับตลาดแรงงานไดงายข้ีน ดังน้ันในหลักสูตรปจจุบันไมมีสาขาวิชาเอก 

ปจจุบันหลักสูตรฯ รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) และสอนวิชาพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรมใหแกหลักสูตรอื่นๆ ในคณะฯ  
(http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=aboutus&page=SuratHistory) 
(มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 

 
2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 

2.1 วัตถุประสงคของหลักสูตรฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2554  
1) เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถและมีทักษะที่จะใชความรูในการบริหารการผลิต 

การจัดการเทคโนโลยีการผลิต 
2) เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยีและสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนผูที่สามารถเรียนรูและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงใชกับ
องคกรและตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีจิตสํานึกสาธารณะและมีสมรรถนะสากล  

3) เพื่อเปนการสรางความพรอมในการคนควาวิจัยและบริการวิชาการในดานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เขมแข็งและย่ังยืนและสามารถแขงขัน
ไดในระดับนานาชาติ 

 
3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะที่พัฒนาจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการ และ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยการนําศาสตรมารวมกันเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาดังน้ี 

ป 2559 ป 2558 
(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (1) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
(2) สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝง (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (3) สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและสารสนเทศ 
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (4) สาขาวิชาเทคโนโลยีไม 
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (5) สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝง 
(6) สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและสารสนเทศ (6) สาขาวิชาเคมีประยุกต 
(7) สาขาวิชาเคมีประยุกต (7) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

(คูมือนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2559)  (8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(คูมือนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2558)  

 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

คณะฯ และ สาขาวิชาฯ มีนโยบายในการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในการ
จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”  และเกณฑ “AUN QA Version 3.0” 
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5. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร 
5.1 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี หมวดวิชาฝกงานและโครงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา จํานวนหนวยกิตรวม 140 หนวยกิต 
 

รายละเอียด จํานวนหนวยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      รวม 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและพลศึกษา 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

13  หนวยกิต 
11  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   98 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48  หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพ 
- วิชาชีพบังคับ  
- วิชาชีพเลือก 

50  หนวยกิต 
41 หนวยกิต 
9  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หนวยกิต 
ง. หมวดวิชาฝกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา 6   หนวยกิต 
   
  
แผนที่ 1 ฝกงานและโครงงานนักศึกษา รวม 6 หนวยกิต แผนที่ 2 สหกจิศึกษา รวม 6 หนวยกิต 
1) ฝกงาน ≥  240 ช่ัวโมง 1) สหกจิศึกษา 1 1  หนวยกิต 
2) โครงงานนักศึกษา 1 2  หนวยกิต 2) สหกจิศึกษา 2 5  หนวยกิต 
3) โครงงานนักศึกษา 2 4  หนวยกิต   
 
5.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน   

คณาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ดร.เธียรศักด์ิ  ชูชีพ วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 
2. ดร.สุธิดา  หมาดโตะซะ Ph.D. Eng. (Chemical  Engineering) 
3. ดร.วาริช วีระพันธ Ph.D. (Process Engineering) 
4. ดร.นงเยาว  เมืองดี Ph.D. (Process Engineering) 
5. ดร.ไกรสร ปุนยอง Ph.D. (Mechanical Engineering) 
6. อ.ศรินทิพย อนุรกัษ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
7. อ.วิชุตา สองเมือง วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 

1-3 : อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
1-5 : อาจารยประจําหลักสูตร 
1-7 : อาจารยผูสอน 
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5.3 นักศึกษา 
แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปที่ 1 120 120 120 120 120 60* 

ช้ันปที่ 2 - 120 120 120 120 120 
ช้ันปที่ 3 - - 120 120 120 120 
ช้ันปที่ 4 - - - 120 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 420 
* ป พ.ศ. 2560 เปนรับนักศึกษาใหมตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 แผนการรับนักศึกษา 60 คน 

 
5.4 ศิษยเกา 

เดิมทางหลักสูตรฯ เริม่จัดทําชองทางการสื่อสารกบัมลูศิษยเกา โดย ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ ประธาน
หลักสูตร จัดทํา facebook “เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.อ. วิทยาเขตสุราษ”   ดังรูป 

 

 

รูปที่ 1-1 facebook ศิษยเกา 
5.5 การบรหิารทรัพยากร 

แผนงบประมาณของหลักสูตร ดังแสดงในตาราง 

รายการ 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
รวมงบดําเนินการ 3,766,500   4,262,500   4,847,500   5,538,700   6,357,000  
   -  งบบุคลากร 1,607,900   1,672,200   1,739,100   1,808,700   1,881,000  
   -  งบดําเนินงาน 939,000   1,126,800   1,352,200   1,622,600   1,947,100  
   -  งบเงินอุดหนุน 1,143,400   1,372,100   1,646,500   1,975,800   2,371,000  
   -  งบรายจายอื่น 76,200       91,400      109,700      131,600      157,900  
รวมงบลงทุน 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000  
   - คาครุภัณฑ 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000  
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   -  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  
รวมทั้งสิ้น 4,116,500   4,612,500   5,197,500   5,888,700   6,707,000  

จํานวนนักศึกษา (คน) 120 240 360 480 480 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา           
   -เฉพาะงบดําเนินการ         

31,400       17,800       13,500       11,500       13,200  
   -รวมทกุประเภทรายจาย 34,300       19,200       14,400       12,300       14,000  

 
5.6 สิ่งอํานวยความสะดวกและสิง่สนับสนุนการเรียนรู 
นโยบายการบริหารงานวิทยาเขตสุราษฎรธานีเปนการบริหารรวมศูนย ดังน้ันทางหลักสูตรฯ สาขาวิชาฯ 

และคณะฯ จะไมมีบุคลากรฝายสนับสนุน งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยู
ภายใตการบริหารงานของวิทยาเขต  

ซึ่งทางวิทยาเขตสุราษฎรธานีไดมีการรวบรวมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของไวที่ web site 
http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php ในงานดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

1.สารสนเทศ 
2.บรรณสารสนเทศ 
3.ศูนยวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 
4.พัฒนานักศึกษา 
5.อาคารและสถานที ่
6.วิศวกรรมและซอมบํารงุ 
7.ภูมิทัศน 
8.หอพัก 
 

 

รูปที่ 1-2 ระบบขอมลูที่รบัผิดชอบโดยหนวยงานที่รบัผิดชอบภารกิจแบบรวมศูนย 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 
เกณฑ
ขอที่ 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 
- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลกัสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยทีป่รึกษาการคนควาอิสระ 

N/A 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถาม)ี N/A 
7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   N/A 
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเรจ็การศึกษา N/A 
9 ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
N/A 

10 อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอสิระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

N/A 

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1-11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ...............-......................................................... 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 
ตําแหนงทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธกบั
สาขาที่เปดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัม 
พันธ 

1. ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ* 
3-1005-0111-847-4 
 

1.ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ* 
3-1005-0111-847-4 
 

วศ.ด./วิศวกรรมวัสดุ/
2555 
วศ.ม./วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม/
2544 
วศ.บ./วิศวกรรมอุตสา
หการ/2536 

   

2. ดร.สุธิดา  หมาด
โตะซะ* 
3-9104-00049-09-7 

2.ดร.สุธิดา  หมาดโตะซะ* 
3-9104-00049-09-7 

Ph.D. Eng./ Chemical  
Engineering/2555 
M. Eng./Engineering 
Management/2548 
B. Eng./ Chemical 
Engineering/2547 

   

3. ดร.วาริช วีระพันธ* 
3-9599-00114-35-0 

3.ดร.วาริช วีระพันธ* 
3-9599-00114-35-0 

Ph.D./ Process 
Engineering/2552 
วท.ม./ฟสิกส/2545 
วท.บ./ฟสิกส/2540 

   

4. ดร.นงเยาว  เมืองดี 
3-8401-00155-21-6 

4.ดร.นงเยาว  เมืองดี 
3-8401-00155-21-6 

Ph.D./ Process 
Engineering/2550 
วศ.ม./วิศวกรรมอุตสา
หการ/2542 
วท.บ./คณิตศาสตร
ประยุกต/2536 

   

5. ดร.ไกรสร ปุนยอง 
3-9204-00524-88-7 

5.ดร.ไกรสร ปุนยอง 
3-9204-00524-88-7 

Ph.D./ Mechanical 
Engineering/2557 
วศ.ม./
วิศวกรรมเครื่องกล/2547 
วศ.บ./
วิศวกรรมเครื่องกล/2544 

   

หมายเหตุ : * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร 
  ครบ   ไมครบ 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวา ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ..................................-................................................ 
 
เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ..............................-.................................................... 

ตารางท่ี 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 4) 
ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายช่ืออาจารยผูสอน 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ผศ.ดร. ชดาภัษท  สุดศิร ิ Dr. rer.nat./ Biophysics/2554 
วท.ม./ฟสิกส/2541 
วท.บ/ศึกษาศาสตร/2538 

  

2. ดร.จินดา คงเจรญิ  Ph.D./ Applied  Statistics/2556 
วท.ม./สถิติประยุกต/2545 
วท.บ./สถิติ/2543 

  

3. ดร. นริศรา  มหาธนินวงค วศ.ด./วิศวกรรมวัสดุ/2555 
วท.ม./นิวเคลียรเทคโนโลยี/2545 
วท.บ./ฟสิกส/2542 

  

4. ดร. อนันตศักด์ิ ศักด์ิอํานวย ปร.ด./เทคโนโลยีพลังงาน/2555 
วศ.ม./เทคโนโลยีพลังงาน/2544 
วศ.บ./วิศวกรรมสิ่งทอ/2531 

  

5. ดร.เชาวนา  ย่ีรงค Ph.D./ Environmental Engineering/2557   
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารยผูสอน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ปร.ม./เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/2547 
วศ.บ./ วิศวกรรมสิง่แวดลอม/2544 

6. ดร.ปทมา เสนทอง Ph.D./ Occupational and Environmental 
Health/2556 
วท.ม./เทคโนโลยีชีวภาพ/2547 
วท.บ./อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/2543 

  

7. อ.วิชุตา สองเมือง วศ.ม./วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ/2552 
วท.บ./เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/2548 

  

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
   เปนไปตามเกณฑคือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ.................................-............................................................. 
 
ตารางท่ี 1.4 อาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ      
(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 5, 9, 10) 

อาจารยทีป่รึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารยเปนอาจารยที่

ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลขเอกสารอางอิง) 

ไมม ี

1.              N/A N/A N/A N/A N/A 
2.              N/A N/A N/A N/A N/A 
3.              N/A N/A N/A N/A N/A 
4.              N/A N/A N/A N/A N/A 
5.              N/A N/A N/A N/A N/A 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 



15 

  เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 
 
เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.......................................................................................... 

 
เกณฑขอ 10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยทีป่รึกษา
วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลขเอกสารอางอิง) 

ไมม ี อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

 เปนไปตามเกณฑ คือ 
1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 
3) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และ

ไดแจงให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.............................. 
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ตารางท่ี 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 7) 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/
ปที่สําเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลขเอกสารอางอิง) 

ไมม ี อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5.              N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  
1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรอืสัมพันธกัน และมีประสบการณในการ
ทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 
3. เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

ให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ........................................................................................... 

 
 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 8) 

ผูสําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเรจ็การศึกษา........คน 
2) เผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน.......ราย เผยแพรในวารสารหรอื

สิ่งพมิพวิชาการ........ราย 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................ 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
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เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
1) เริ่มเปดหลกัสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรบัปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2560  

 ปจจุบันหลกัสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลกัสูตรถือวาลาสมัย 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 
 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ (เฉพาะหลักสูตรปรญิญาตร)ี 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 
เพื่อใหหลกัสูตรรบัรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรงุพัฒนาตอไปได 

การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปน้ี 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพฒันา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไมมี
แผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเช่ือมโยงกับการปฏิบัติ หรือ
มีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรบัปรุง แกไข หรือพฒันา
เพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
นํา 
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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. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ 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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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน” 

พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

“1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหผูรูไดมีโอกาส
เขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 
2. สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นฐานของภาคใต และเช่ือมโยงสูเครือขายสากล 
3. ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการ
ปฏิบัติสูการสอนเพื่อสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลก
ทัศนสากลใหแกบัณฑิต” 

อัตลักษณ (Identity) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

“ซื่อสัตยมีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ-Integrity Wisdom 
Social engagement (I-WiSe)” 
มติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 
http://www.eduservice.psu.ac.th/images/content/curriculum/
pattana/2560/I-WiSe_PSU.pdf 

วิสัยทัศน (Vision) ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของภาคใต ดานการผลิตบัณฑิตและเปนที่
พึ่งทางวิชาการ โดยมกีารวิจัยเปนฐาน" 

พันธกิจ (Mission) ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
“•  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคา
ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีสมรรถนะสากล 
 •  สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยมบีัณฑิตศึกษาเปนฐาน 
 •  สรางงานวิจัยโดยมุงตอบสนองตอความตองการของสงัคม 
 •  ใหบริการวิชาการแกสงัคม” 
(http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=vision) 

กระบวนการราง/ปรับปรงุหลักสูตรดําเนิน
ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยตาม flow 
chart ตอไปน้ี  

 
 
(http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/f

ile/18.doc) 
 
โดย Expected Learning Outcomes 
(ELOs) ของหลักสูตรฯ ในที่น้ี คือ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู ซึ่งระบุไวใน มคอ.2 ใน หมวด
ที่ 3 และหมวดที่ 4  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิสัยทัศน (Vision) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

วิสัยทัศน 
“เปนคณะช้ันนําของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” 
(บันทึกขอความ ที่ มอ.920.1/3535 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) 

พันธกิจ  
“1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของชุมชน 

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรม” 

(บันทึกขอความ ที่ มอ.920.1/3535 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) 

- หมวดท่ี 3  
  - ขอที่ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
ภาคสนาม 
  - ขอที่ 5.2 มาตรฐานการเรียนรูการทํา
โครงงาน 
- หมวดท่ี 4 โดยในหมวดน้ี ประกอบดวย
มาตรฐานผลการเรียนรู 3 สวนหลักตาม
ลักษณะรายวิชา คือ  
(1) มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (มคอ.2 หมวดที่ 4 หนาที่ 41) ซึ่งใน
ที่น้ีจะเรียกกวา General Education 
ELOs (G-ELOs)  

G-ELOs ดาน จํานวนขอ 
คุณธรรม จริยธรรม 3 
ความรู 3 
ทักษะทางปญญา 4 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 5 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 

รวม G-ELOs 18 

 (2) มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม ((มคอ.2 หมวดที่ 4 
หนาที่ 46) 
ในที่น้ีจะเรียกกวา ELOs หลกัสูตร 

ELOs ดาน จํานวนขอ 
คุณธรรม จริยธรรม 5 
ความรู 5 
ทักษะทางปญญา 6 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 4 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 

รวม G-ELOs 26  
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
รายละเอียดความสมัพันธระหวาง ELOs กับ Generic และ 
Specific Subject ไดจัดทําข้ึน 

- G-ELOs ของ“มาตรฐานผลการเรียนรูวิชา
ทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร” เปน G-
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ELOs ต้ังแต G1-G18 สะทอน General 
Education ดังแสดงในตาราง “มาตรฐาน
ผลการเรียนรูรายวิชาทั่วไป” 
- ELOs ของ “มาตรฐานผลการเรียนรู 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม” จํานวน 
26 ELOs แบงเปน สะทอนมาเปน Specific 
and Generic Subject ดังแสดงในตาราง 
“มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตร” 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ELOs ไดผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการต้ังแต
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจําคณะ และ
สภามหาวิทยาลัย แตไมครบทุก Stakeholders เชน ศิษยเกา 
เปนตน การดําเนินการ ดังข้ันตอนในขอ 1.1   

ดังรายงานการประชุมแนบทาย มคอ.2 
ฉบับปรับปรงุ 2554 

 
การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 1 

รายละเอียดการดําเนินงานในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ AUN 1 (Expected Learning 
Outcomes) ทางหลักสูตรไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู การกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู (ELOs) สูรายวิชา รายละเอียด ดังตอไปน้ี  

วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลกัสูตรไวใน มคอ.2 ดังน้ี 
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถและมีทักษะที่จะใชความรูในการบริหารการผลิต การ

จัดการเทคโนโลยีการผลิต  
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับเทคโนโลยีและสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเปนผูที่สามารถเรียนรูและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงใชกับองคกร
และตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีจิตสํานึกสาธารณะและมีสมรรถนะสากล  

(3) เพื่อเปนการสรางความพรอมในการคนควาวิจัยและบริการวิชาการในดานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เขมแข็งและย่ังยืนและสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
จากแนวคิดของ AUN 1 ที่มีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes; 

ELOs) ซึ่งหมายถึง “มาตรฐานผลการเรียนรู” ในเลม มคอ.2 ซึ่งปจจุบันใน มคอ.2 ฉบับป พ.ศ. 2554 ของ
หลักสูตรฯ ไดระบุ มาตรฐานผลการเรียนรูประกอบดวย 2 กลุมหลัก คือ (1) มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และ (2) มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิเชาเทคโนการจัดการ
อุตสาหกรรม ทั้ง 2 กลุมกําหนดภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอันประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โดยกลุม ELOs มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานคริทรของรายวิชา “General 

Education” ที่ระบุไวใน มคอ.2 ทั้ง 5 ดาน มีจํานวนทั้งหมด 18 รายการ ในที่น้ีเรียกวา “General 

Education ELOs; G-ELOs) สวน ELOs กลุมมาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทั้ง 5 ดานมีจํานวนทั้งหมด 26 รายการ หลักสูตรแบงเปน 2 กลุมยอย คือ 

ELOs ที่ เปนพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Basic Industrial Management 

Technology ELOs; BIMT-ELOs) มีจํานวน 5 รายการ ในที่น้ีระบุเปน General Subject (GS-ELOs) และ 

ELOs ที่เปนดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology ELOs; IMT-

ELOs) ในที่น้ีเปน Specific Subject (SS-ELOs)  

 

รูปที่ 3-1 การแบงประเภทมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
 
รายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นสํานึกในหนาที่ของตนเองและผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
สิทธิ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

2) ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน และนานาชาติ 
3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกตองและดีงาม 

2. ดานความรู  
1) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต 
2) มีความรอบรูโดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตรตางๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม  
3) แสวงหาความรูจากงานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ 

3. ดานทักษะทางปญญา  
1) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม 
2) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
3) สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค 
4) สามารถนําความรู ไปเช่ือมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม     

G-ELOs = 18 G-ELOs 

IMT-ELOs = 44 ELOs 

มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป 

BIMT-ELOs = 5 GS-ELOs IMT-ELOs = 21 SS-ELOs 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกาคจัดการอุตสาหกรรม 
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2) สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
กลุม 

3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
4) สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุข 
5) รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน 
2) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อการ

สืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร 
3) เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการแกปญหา 

 
รายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม 
2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบงัคับตางๆ ขององคกรและสงัคม รวมทั้งมีความรบัผิดชอบตอสงัคม 
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมสีวนรวมในกจิกรรมเพือ่การพฒันาตนเอง 
4) มีสัมมาคารวะ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน 
5) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ความรู 
1) มีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอวิชาชีพ 
2) มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวของ 
3) มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยางเปนระบบ เปนสากล 

และทันสมัยตอสถานการณโลก 
4) มีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ รู

กฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของศาสตรที่เกี่ยวของ 

5) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชในการ
วางแผนและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

3. ทักษะทางปญญา 
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ 
2) สามารถศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา  เสนอแนวทางการปองกันและแกไขไดอยางเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความรูที่เกี่ยวของ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจน้ัน 
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีจากศาสตรที่เกี่ยวของมาพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
4) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ 

จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
5) มีความสามารถในการศึกษา ประมวล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และแกไขปญหาที่ไดจาก

การศึกษา เพื่อประยุกตใชและแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดอยาง
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เหมาะสม โดยใชความรูทางทฤษฎี และทักษะประสบการณที่ไดจากภาคปฏิบัติ และคํานึงถึง
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจน้ัน 

6) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณภาคสนามและ
การปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ 
4) สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง รูจักกาลเทศะ มีมนุษย

สัมพันธที่ดี 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขียน ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
2) รูจักเลือกและใชรปูแบบของการนําเสนอทีเ่หมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสม  
4) สามารถระบเุทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรมาใชในการวิเคราะห แปลความหมาย และเสนอ

แนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
5) สามารถสรปุประเด็นและสือ่สารทัง้การเขียน การพูด รูจกัเลอืกรปูแบบการนําเสนอที่เหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ 
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชคอมพิวเตอร ในการจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 
กระบวนการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู (ELOs) สูรายวิชา 

ทางหลักสูตรฯ ไดสรุป ELOs จาก 2 กลุม ที่มทีั้งหมดลงในตาราง “มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา
ศึกษาทั่วไป” และ “มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม”  

มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป (G-ELOs) จํานวน 18 รายการไดกระจายลงสูรายวิชา
ศึกษาทั่วไป รายละเอียดดังในตาราง “รายวิชาที่ตอบสนอง Generic Subject (หมวดศึกษาทั่วไป)”  

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประกอบดวยกลุมยอย พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (BIMT) จํานวน 5 รายการ และเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม จํานวน 21 รายการ (IMT) จํานวน 21 รายการไดกระจายลงสูรายวิชาดังในตาราง 
“รายวิชาที่ตอบสนอง Generic และ Specific Subject” 
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มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education-Expected Learning Outcomes; G-ELOs) 

มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มคอ.2 
หมวดท่ี 4 “มาตรฐานผลการเรยีนรูวิชา
ท่ัวไปมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร” 

Expected Learning 
Outcome 

Generic 
Outcom

e 

Specific 
Outcom

e 
1) มีวินัย  ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนสํานึกในหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 

1. คุณธรรม จริยธรรม G-ELO G1  - 

2)  ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น และนานาชาติ G-ELO G2  - 

3)  มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกตองและดีงาม G-ELO G3  - 

1) เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดํารงชีวติ  2. ความรู G-ELO G4  - 

2)  มีความรอบรู โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตาง  ๆ ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม G-ELO G5  - 

3)  แสวงหาความรูจากงานวิจัย  หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ G-ELO G6  - 

1) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม      3. ทักษะทางปญญา G-ELO G7  - 

2) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย G-ELO G8  - 

3) สามารถคดิวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค G-ELO G9  - 

4) สามารถนําความรู ไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม G-ELO G10  - 

1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม     4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

G-ELO G11   - 

2)  สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทาํงานรวมกับผูอ่ืนได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของกลุม G-ELO G12  - 

3)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป G-ELO G13  - 

4)  สามารถรวมกลุมคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งดาํรงชีวติไดอยางมคีวามสุข G-ELO G14  - 
5) รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง G-ELO G15  - 

1) สามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

G-ELO 16  - 

2) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง 
นําเสนอ และส่ือสาร 

G-ELO 17  - 

3) เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถติิที่เหมาะสมในการแกปญหา G-ELO 18  - 

รวม 18 G-ELOs 18 - 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

(Expectect Learning Outcomes; ELOs) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

มคอ.2 
หมวดท่ี 4 “มาตรฐานผลการเรยีนรู 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม” 

Expected Learning 
Outcome 

Generic 
Outcom

e 

Specific 
Outcom

e 

1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวติภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในสังคม 1. คุณธรรม จริยธรรม BIMT-ELO GS1   

2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม BIMT-ELO GS2   

3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง BIMT-ELO GS3   

4) มีสัมมาคารวะ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพในสิทธิมนุษยชน BIMT-ELO GS4   

5) มีวินัย มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ BIMT-ELO GS5   

1) มีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอวิชาชีพ 2. ความรู IMT-ELO SS1 -  
2) มคีวามรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และงานที่เก่ียวของ IMT-ELO SS2 -  
3) มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยางเปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก IMT-ELO SS3 -  
4) มีความรู ความเขาใจในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ  รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนคิ รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปของศาสตรที่เก่ียวของ 

IMT-ELO SS4 -  

5) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ และสามารถประยุกตใชในการวางแผนและแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใน
สาขาอาชีพ 

IMT-ELO SS5 -  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ 3. ทักษะทางปญญา IMT-ELO SS6 -  
2) สามารถศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา  เสนอแนวทางการปองกันและแกไขไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถงึความรูที่เก่ียวของ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น 

IMT-ELO SS7 -  

3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีจากศาสตรที่เก่ียวของมาพัฒนาทักษะการทาํงานใหเกิดประสิทธิผล IMT-ELO SS8   
4) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย IMT-ELO SS9 -  
5) มีความสามารถในการศึกษา ประมวล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และแกไขปญหาที่ไดจากการศึกษา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม โดยใชความรูทางทฤษฎี และทักษะประสบการณที่ไดจากภาคปฏิบัติ และคํานึงถึงผลกระทบทีต่ามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 

IMT-ELO SS10 -  

6) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม IMT-ELO SS11   
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1) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

IMT-ELO SS12 -   
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ IMT-ELO SS13 -  
3) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ IMT-ELO SS14 -  
4) สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธที่ดี IMT-ELO SS15 -  
1) สามารถส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

IMT-ELO SS16 -  
2) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเร่ืองและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ IMT-ELO SS17 -  
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม  IMT-ELO SS18 -  
4) สามารถระบุเทคนคิทางสถิติหรือคณิตศาสตรมาใชในการวิเคราะห แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม IMT-ELO SS19 -  
5) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการเขียน การพูด รูจักเลือกรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ IMT-ELO SS20 -  
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชคอมพิวเตอร ในการจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม IMT-ELO SS21 -  

รวม 26 ELOs 5 21 
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รายวิชาที่ตอบสนอง Generic Subject (หมวดศึกษาทั่วไป) 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 

กลุมวิชาภาษา                   

935 – 141  ทักษะการส่ือสาร                   

935 – 161 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ                   

935 – 162  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ                   

935 – 266  ภาษาอังกฤษวิชาการ                   

935 – 267  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                   

935 – 269  ภาษาอังกฤษผานการแสดง                   

935 – 361  การเลาเรื่องโดยใชภาษาอังกฤษ                   

935 – 461  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                   

935 – 462  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน                   

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรและพลศึกษา                   

935 – 122  อารยธรรมโลก                  
 

935 – 123  ทักษะชีวิต                  
 

935 - 142  มนุษยกับดนตรี                  
 

935 - 145  ชีวิตและความสุข                  
 

935 – 146  สุขภาวะกายและจิต                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 

935 - 221  เอเชียศึกษา                   

935-229    กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                   

935-342    การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ                   

xxx – xxx รายวิชาทางพลศึกษา                   

รายวิชาทางพละศึกษา                   

935-112 ทักษะการวายนํ้า            
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

935-113 ลีลาศ                   

935-214 เทเบิลเทนนิส                   

935-215 วอลเลยบอล                   

935-216 ฟุตบอล                   

935-217 บาสเก็ตบอล                   

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   

937 – 191 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

937 – 194 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม                   
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รายวิชาที่ตอบสนอง Generic และ Specific Subject 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

BIMT1 BIMT2 BIMT3 BIMT4 BIMT5 IMT1 IMT2 IMT3 IMT4 IMT5 IMT6 IMT7 IMT8 IMT9 IMT10 IMT11 IMT12 IMT13 IMT14 IMT15 IMT16 IMT17 IMT18 IMT19 IMT20 IMT21 

หมวดวิชาเฉพาะ                           

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                           

921-101  หลักการจัดการอุตสาหกรรม                           

921-102  ส่ิงแวดลอมเบื้องตน                           

921-201  เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน                           

921-223 เศรษฐศาสตรและการจัดการตนทุน
อุตสาหกรรม 

                          

921-301  การควบคุมคุณภาพ                           

921-302  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                           

921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม  แรงงานและ
ส่ิงแวดลอม 

                          

921-304  การบริหารการเงินในอุตสาหกรรม                           

921-308  ระเบียบวิธีการวิจัย                           

921-315  จิตวิทยาอุตสาหกรรม                           

921-473  สัมมนา                           

922-201  กระบวนการผลิตเบื้องตน                           

922-202  ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเบื้องตน                           

937-116   เคมีหลักมูล                           

937-117  ปฏิบัติการเคมีหลักมูล                           

937-167  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1                           

937-168  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2                           
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

BIMT1 BIMT2 BIMT3 BIMT4 BIMT5 IMT1 IMT2 IMT3 IMT4 IMT5 IMT6 IMT7 IMT8 IMT9 IMT10 IMT11 IMT12 IMT13 IMT14 IMT15 IMT16 IMT17 IMT18 IMT19 IMT20 IMT21 

937-169  ฟสิกสพื้นฐาน                           

937-170  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                           

937-202  สถิติและการประยุกต                           

วิชาชีพบังคับ                           

921-422 การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม                           

921-423 พลังงานทดแทน                           

922-203  ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน                           

922-204  การศึกษาการทํางานและการยวิทยา                           

922-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน                           

922-302  การใชคอมพิวเตอรในการจัดการ
อุตสาหกรรม 

                          

922-303  การออกแบบโรงงานและระบบอัตโนมัต ิ                           

922-304  การจัดการการซอมบํารุง                           

922-352  การออกแบบบรรจุภัณฑ                           

922-401  วัสดุวิศวกรรม                           

922-402  การวิจัยการดําเนินงาน                           

922-422  การจัดการของคงคลัง                           

922-428  การจัดการกลยุทธและนโยบาย
อุตสาหกรรม 

                          

922-429  การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ                           

วิชาชีพเลือก                            

921-351 การทําความเย็นและการปรับอากาศ                           
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

BIMT1 BIMT2 BIMT3 BIMT4 BIMT5 IMT1 IMT2 IMT3 IMT4 IMT5 IMT6 IMT7 IMT8 IMT9 IMT10 IMT11 IMT12 IMT13 IMT14 IMT15 IMT16 IMT17 IMT18 IMT19 IMT20 IMT21 

921-364 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง                           

921-424  เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย                           

921-451 เทคโนโลยีการหมัก                           

922-355 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับ
การจัดการอุตสหกรรม 

                          

922-356 การเลือกกระบวนการผลิตและวัสด ุ                           

922-357 อิเล็กทรอนิกสเพื่ออุตสาหกรรม                           

922-358 เศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน                            

922-359 เทคโนโลยีพลังงานลม                            

922-360  นาโนเทคโนโลยี                            

922-453 เทคโนโลยีการผลิต                            

922-481 หัวขอพิเศษดานการจัดการอุตสาหกรรม 1                           

922-482 หัวขอพิเศษดานการจัดการอุตสาหกรรม 2                           

922-483  หัวขอพิเศษดานการจัดการอุตสาหกรรม 3                           

923-448  เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด                           

924-324  มาตรฐานสากลดานอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

                          

924-326  คุณภาพอากาศภายในอาคาร                           

924-327  ความปลอดภัยทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟา                           

หมวดวิชาฝกงาน/โครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา                           

921-371  ฝกงาน                           

921-471  โครงงานนักศึกษา 1                           
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

BIMT1 BIMT2 BIMT3 BIMT4 BIMT5 IMT1 IMT2 IMT3 IMT4 IMT5 IMT6 IMT7 IMT8 IMT9 IMT10 IMT11 IMT12 IMT13 IMT14 IMT15 IMT16 IMT17 IMT18 IMT19 IMT20 IMT21 

921-472  โครงงานนักศึกษา 2                           

921-404 สหกิจศึกษา 1                           

921-405 สหกิจศึกษา 2                           
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การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรฯ มอบหมายใหแตละรายวิชาทีร่ับผิดชอบ ELOs ตางๆ มีการวัดผลในแตละรายวิชา ซึ่งมีการ

ระบุแผนการวัดผลใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินการ ตาม มคอ.5 และ 6 ซึ่งเปน
ระบบออนไลน ในการบริหารจัดการหลักสูตร เขาสูระบบไดที่ https://tqf-surat.psu.ac.th/  

โดยการจัดทํา มคอ.3 และ 4 ออนไลน จะตองผานข้ันตอนการอนุมัติโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
หัวหนาสาขาวิชา ตัวอยางระบบการจัด มคอ. ออนไลน ดังรูป 

 

 
รูปที่ 3-2  ระบบการจัดทํา มคอ.ออนไลน 

 
การกระจายมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาไดถูกกําหนดใน มคอ.3 และ 4 ซึ่งในระบบ มคอ.

ออนไลน กําหนดใหคณาจารยทุกคนตองกรอกหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู ดังตัวอยางในรูป 

 
รูปที่ 3-3  การกระจายผลการเรียนรูลงสูรายวิชาของระบบการจัดทํา มคอ.ออนไลน 
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ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรฯ ใชระบบ มคอ.ออนไลน ในการรายงานผลผล
การดําเนินการ ผานระบบการอนุมัติ มคอ.5 และ 6 และการปรับปรุงรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป ตัวอยางการรายผลการดําเนินการ ดังรูป 

 
 

 

 
รูปที่ 3-4 ระบบการรายงานผลการดําเนินการรายวิชา 
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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  

เกณฑ 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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
ขอมูลเกี่ยวกับหลกัสูตรครอบคลุมและทันสมัย จัดทําข้ึนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตร
ปจจุบันเปนหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และไดเผยแพรในเว็บไซตของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://scit.surat.psu.ac.th/ และคูมอืนักศึกษา ที่ไดแจกใหแก
นักศึกษาทุกคน โดยมีขอกําหนดหลกัสูตรโดยสรปุ ดังน้ี 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎร
ธานี   

มคอ. 2 
คูมือนักศึกษา 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชื่อคณะ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อสาขา  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
(Bachelor of Science Program in Industrial Management 
Technology) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   
ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
ช่ือยอ  : วท. บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  
ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Industrial Management 
Technology) 
ช่ือยอ  : B.Sc. (Industrial Management Technology) 
จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 140 หนวยกติ 
รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
สวนรายละเอียดอื่นๆ เชน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เกณฑการรับ
นักศึกษา โครงสรางหลกัสูตร รายวิชา ไดระบุรายละเอียดไวใน มคอ.2  
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดรายวิชาครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา และมีการปรับปรุง
ใหมีความทันสมัย โดยรายละเอียดรายวิชาตาม มคอ.3 และ มคอ.4 จะ
ไดรับการปรับปรุงทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียนการสอน โดยจะปรับปรุงตาม
แผนที่ไดวางไวในการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ตาม
ขอเสนอของนักศึกษา ศิษยเกา คณาจารย และผูใชบัณฑิต เพื่อใหทันตอ
สถานการณปจจุบัน โดยใน มคอ.3 และ มคอ.4 จะมีแผนการสอน ที่มี
การระบุ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  การปรับปรุงการสอน  การดําเนินการทวนสอบและการ
วางแผนปรับปรุงรายวิชา การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาให
สอดคลองกับ curriculum mapping ของ มคอ.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตาม ELOs ทั้ง 5 ดาน อันไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู 
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ 
มคอ.6 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 

ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และ
ขอกําหนดรายวิชาได จากคูมือนักศึกษา และเว็บไซต รวมทั้งจากการ

คูมือนักศึกษา 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประชาสัมพันธหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตร เพื่อให
นักเรียน นักศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่น ๆ มีการ
รับรูขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจากหลายชองทาง  
 
การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 2 
 หลักสูตรฯ ไดมีการบริหารจัดการดานการสื่อสารขอมลูเกี่ยวกับหลักสูตรหลากหลายชองทาง ทั้งการ
เผยแพรขอมลู website การทํา Roadshow การนิเทศนักศึกษาฝกงานและสหกจิศึกษา รวมถึงการออกไป
บริการวิชาการ 
การสือ่สารขอมลูเกี่ยวกบัหลักสูตรโดยใช website 

o website คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม และวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
http://scit.surat.psu.ac.th/index.php 
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมลูทางหลักสูตรฯ ประสานงานผานผูรบัผิดชอบเพื่อปรบัปรุงขอมูลให

ทันสมัย 
การสือ่สารขอมลูในข้ันตอนการสัมภาษณเพื่อศึกษาตอ 
 คณาจารยผูสัมภาษณ จะแนะนําหลักสูตร รายวิชาที่เรียน และลกัษณะงานทีท่ําเมื่อจบการศึกษา 
การสือ่สารขอมลูเกี่ยวกบัหลักสูตรผานการทํา Roadshow 
 การสงคณาจารยซึ่งเปนตัวแทนไปแนะนําหลกัสูตรกับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย  
การสือ่สารขอมลูเกี่ยวกบัหลักสูตรผานนิเทศนักศึกษาฝกงานและสหกจิศึกษา 
 คณาจารยซึ่งไปนิเทศนักศึกษาฝกงานและสหกิจศึกษา แนะนําหลักสูตร คุณลกัษณะบัณฑิต และ
ลักษณะงานเปาหมายของนักศึกษาในหลกัสูตร ตัวอยางโครงการนิเทศนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน ภาค
การศึกษา 3-2559 ดังรูป 
การสือ่สารขอมลูแบบอื่นๆ 

 การปฐมนิเทศ การปจจัยนิเทศ และการผานวีดีโอแนะนําหลักสูตร 
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รูปที่ 2-5 การขออนุมัติโครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 3-2559 

 

 
รูปที่ 3-6 การขออนุมัติโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2-2559 
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การขอมลูเกี่ยวกบัหลักสูตรผานการทําโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินโครงการโดยคณาจารยในหลักสูตรฯ จะมีการสื่อสารและนําเสนอ
เกี่ยวกับขอมูลหลักสูตร การขอความอนุเคราะหฝกงาน สหกิจศึกษา รวมทั้งตําแหนงงานสําหรับบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตร 
การสือ่สารเกี่ยวกบั Course specification 
 หลักสูตรฯ มอบใหคณาจารยสื่อสารผาน มคอ.3 และ มคอ.4 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
คณาจารยจะช้ีแจงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับแตละรายวิชาในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน 
 ซึ่ง มคอ.3 สําหรับแตละภาคการศึกษาไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยจาก การทํารายงานผลการจัด
การศึกษาตามระบบ มคอ.5 ที่ไดจัดทําข้ึนในภาคการศึกษาที่ผานมา 
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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  

เกณฑ 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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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 

outcomes 
หลักสูตรไดมีการออกแบบใหสอดคลองกบัผลการเรียนรูที่
คาดหวังที่ไดมีการระบุไวในเลม มคอ.2  

รายละเอียดการออกแบบหลกัสูตรดัง
ตารางในหัวขอ AUN 1 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
แตละรายวิชาถูกกําหนดใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังดวย 
Curriculum mapping ตามที่ระบุไวใน มคอ.2 

มคอ.2 หนาที่ 41-53 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
การวางโครงสรางหลกัสูตรวางตามแผนการสอน 
โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปอยูในช้ันปที่ 1  
รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพอยูในช้ันปที่ 2 
รายวิชาชีพอยูในช้ันปที่ 3 และ ช้ันปที่ 4 

มคอ.2 หนาที่ 24-27 

 
การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 3 
 การออกแบบหลกัสูตรฯ ใช ELOs เปนสําคัญ พรอมทั้งพจิารณาตามเกณฑมาตรหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โครงสรางหลักสูตร แผนการสอน ในการ
ออกแบบหลักสูตร ข้ันตอนการออกแบบหลักสูตรดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-7 ข้ันตอนการออกแบบหลกัสูตรฯ 

ELOs มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

(1) ศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

(2) วิชาเฉพาะ  84 หนวยกิต 

(3) วิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
(4) หมวดวิชาฝกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา 

กระบวนการออกแบบหลักสูตรฯ 

แผนการสอน 
(1) ชั้นปที่ 1 
(2) ชั้นปที่ 2 
(3) ชั้นปที่ 3 
(4) ชั้นปที่ 4 

หลกัสูตรเทคโนโลย ี

การจดัการอุตสาหกรรม 
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โครงสรางหลักสูตร 
 การจัดโครงสรางหลักสูตรฯ ตามทีร่ะบุไวใน มคอ.2 หนา 16 ไดจัดใหประกอบดวย 4 หมวดวิชา 
จํานวน 140 หนวยกิต ดังน้ี 
 

โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต ตอบสนอง ELOs 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 G1-G18 
หมวดวิชาเฉพาะ 98 GS1-GS5 

SS1-SS21 หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 
หมวดวิชาฝกงานและโครงงาน หรือ 
สหกจิศึกษา 

6 

รวม 140 44 
 
การจัดการการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ ELOs 
 หลักสูตรฯ กําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนการสอน การวัดและประเมินผลตามแบบฟอรมมาตรฐาน 
มคอ.3 ตัวอยางดังรปู และผานการพจิารณาโดยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและหัวหนาสาขา ตามกรอบเวลาที่
กําหนดในระบบ 

 

รูปที่ 3-8 แผนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อใหบรรลุ มาตรฐานการเรียนรู 
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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 

เกณฑ 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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
มหาวิทยาลัยกําหนดริเริ่มกําหนดปรัชญาการศึกษาในป พ.ศ. 
2560 “ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึง
เป นการจั ดก าร ศึกษาตามแนวทางพิพั ฒนาการ นิยม 
(Progressivism) คือการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพื่อใหพรอม
ที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และปรับตัวได ดีตาม
สถานการณที่เปลี่ยนไป โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูเปน
เครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู และพัฒนา จากความตองการของผูเรียน ผาน
กระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง กระบวนการที่
ตอง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งจะนาไปสูการ
เรียนรูที่ ย่ั ง ยืน และจากแนวคิดที่ ว าการพัฒนาคือการ
เปลี่ ยนแปลง การ เ รียนรู จึ ง ไม ได ห ยุดอยู เ พีย งภายใน
มหาวิทยาลัยแตจะดาเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตดวย” การจัดการ
ศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based Education) โดย
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ที่มหาวิทยาลัย
เช่ือวาสามารถตอบสนองหลักการดังกลาวได คือ การจัดการ
เรียนรู ที่ใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู 
(Problem-based Learning) การใชโครงงานเปนฐาน 

ไดมีการประชาสมัพันธไวที่ website ของ
กองบริหารการศึกษา 
http://www.eduservice.psu.ac.th/ 
และมีการสือ่สารภายในการอบรมหลักสูตร 
AUN QA Implementation (GAP 
Analysis) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(Project-based Learning) และการเรียนรูโดยการบริการ
สังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ขอใหถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หน่ึง” เปนแนวทางในการดาเนินการ 
การสื่อสารปรัชญาการศึกษาไดมีการให  download ที่ 
website http://www.eduservice.psu.ac.th/  และ 
เผยแพรในการอบรม AUN QA Implementation (GAP 
Analysis) 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ดําเนินการ
ดังน้ี  
1. สาขาวิชาประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบาย ขอกําหนดของคณะและ
วิทยาเขต ซึ่ง มีการเนนใหจัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning 50% และ มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ  
โดยคณะกําหนดใหแตละสาขามีภาษาอังกฤษ 100 % 
อยางนอย 1 รายวิชา  
2.อาจารยผูสอนดําเนินการสอนโดยเขียนกจิกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกบัวัตถุประสงครายวิชา และสอดลองกบั
นโยบายของคณะและวิทยาเขต  
3.ประเมินการเรียนการสอนโดยผูเรียน และ อาจารยผูสอน
เสนอแนวทางปรับปรุงใน  มคอ 5  

มีการวางแผนใหสอดรบักับ ELOs ตาม 
Curriculum Mapping ตาม มคอ. 2 โดย
การตามหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู 
ของ มคอ. 3 และ 4 และรายงานผลตาม 
มคอ.5 และ 6 
 
 
มคอ. 3    
 
 
มคอ. 5 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
1. ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน โดยอาจารยผูสอน
สอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในการเรียน
การสอน เชน การนําเสนอ แหลงเรียนรู เพิ่มเติม  การทํา
กิจกรรมกลุม การทําโครงงาน  
2. มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อใหนักศึกษาทําโครงงาน
ตามนโยบายวิทยาเขต  
3. วิทยาเขตจัดกิจกรรม โครงการ เพือ่สงเสรมิการเรียนรูตลอด
ชีวิต   

 
มคอ. 3 
 
 
 
มคอ. 3  รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 
กิจกรรมของวิทยาเขต ทีส่งเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

 
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 4 

หลักสูตรมีการบริการจัดการโดยยึดเอาปรัชญาการเรียนการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู และการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต 
ปรัชญาการเรียนการสอน  
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หลักสูตรฯ เริ่มใชปรัชญาการเรียนการสอนตามที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 
 ทางหลักสูตรฯ วางแผนสื่อสารปรัชญาการเรียนการสอนทาง website, การสื่อสารในช้ันเรียน การ
แนะนําหลักสูตรผานการทํา Roadshow และการนิเทศนักศึกษา 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู 

จากปรัชญาการเรียนการสอน และนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
คณาจารยผูสอนในหลักสูตรปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยมีการระบกุารจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ไวใน มคอ.3  
การสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต 

หลักสูตรฯ มองรายวิชาที่ถือวาเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ี 
(1) 921-371 ฝกงาน 
(2) 921-471 โครงงาน 1 
(3) 921-472 โครงงาน 2 
(4) 921-404 สหกจิศึกษา 1 
(5) 921-405 สหกจิศึกษา 2 
(6) 935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(7) 921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
(1) การศึกษาดูงานในรายวิชา 
(2) การศึกษาดูงานกอนการไปฝกงานในภาคฤดูรอน 



49 

 
การจัดการเรียนรูตามแผนการศึกษา 
 เน่ืองจากหลักสูตรฯ มี 2 แผนการศึกษา คือ (1) ฝกงานและโครงงานนักศึกษา และ (2) สหกิจศึกษา 
การจัดการเพื่อใหบรรลุ ELOs จึงมีการกําหนดข้ันตอนการเตรียมการสําหรบันักศึกษาทั้ง 2 แผน ดังแสดงใน
ตาราง 
การเตรียมการของหลกัสูตร แผนที่ 1 ฝกงานและโครงงาน แผนที่ 2 สหกจิศึกษา 
ช้ันปที่ ภาคการศึกษา 

3 2 921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย 
โครงการเตรียมพรอม 

921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย 

โครงการเตรียมความพรอม  30 ช่ัวโมง 
3 3 921-371 ฝกงาน  240 ช่ัวโมง - 

4 1 921-473 สัมมนา 
921-471 โครงงาน 1 (2 หนวย
กิต) 

921-473 สัมมนา 
921-404 สหกิจศึกษา 1 (1 หนวยกิต) 

4 2 921-472 โครงงาน 2 (4 หนวย
กิต) 

921-404 สหกิจศึกษา 2 (5 หนวยกิต) 

 
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนในแผนที่ 2 สหกิจศึกษา มกีารกําหนดสัดสวนคะแนนประเมินจากผูมี
สวนเกี่ยวของ คือ ทั้งสถานประกอบการ คณาจารยนิเทศ อาจารยทีป่รกึษาสหกิจศึกษา และการนําเสนอผล
การดําเนิน  
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,u 

 

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 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

       

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

       

5.3 Methods including assessment        

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
การประเมินผู เรียนเปนการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู 
(ELOs) ที่ไดรับกระจายมายังแตละรายวิชาตาม Mapping   
1. แตละรายวิชามีการออกขอสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู และวิธีการวัดผล 

มคอ. 3 ของแตละรายวิชา 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
เกณฑการประเมินตางๆ สือ่สารสูนักศึกษา ดังน้ี 
1. เผยแพร มคอ. 3 ใน website ของคณะฯ และใน LMS 
2. ช้ีแจง สรางขอตกลงรวมกัน และบอกเกณฑการประเมินกับ
นักศึกษาในคาบแรกของการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา  

มคอ. 3  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
เกณฑการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู ถูกประเมินโดยการ
อนุมัติ มคอ.3 สวนเกณฑการประเมินที่ใชการสอบวัดผล ทาง
หลักสูตรฯ ระบบ   
(1) คณะกรรมการประเมินขอสอบ   
(2) การประชุมเพื่อพิจารณาการตัดเกรด และการแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเกรดที่ผิดปกติ 

มคอ.3  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
ผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารยผูสอนแตละคนนํามาปรับการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป  

มคอ. 5 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับ
อาจารยผูสอนไดโดยตรง  นอกจากน้ีสามารถรองเรียนผานหัวหนา
สาขา หรือผูบริหารได  

 บันทึกขอความรองเรียน  

 

การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 5 

 การประเมินผลการบรรลุ ELOs ของนักศึกษา ดําเนินการโดยการประเมินในแตละรายวิชา ที่ไดรับ
การกระจาย ELOs ซึ่งแตละวิชาตองจัดทํา มคอ.3 เพื่อใหบรรลุตาม ELOs น้ัน โดยระบุวิธีการประเมินผล 
การบรรลุ ELOs ในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู นอกจากน้ีมรีะบบในการทวนสอบผลการเรียนรูตามที่

ถูกกําหนดใน มคอ.5 ข้ันตอนดังในรูป 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3-9 ข้ันตอนการประเมินการบรรลุผลมาตรฐานการเรยีนรู 

การกระจาย ELOs 

สู่รายวิชา 

มคอ. 3 แผนการจดัการ

เรียนการสอน : หมวด 4 

การพฒันาผลการเรียนรู้ 

มคอ. 5 รายงานผลการ

ดาํเนินงานรายวิชา : หมวด 

3 สรุปผลการดาํเนินงาน

รายวิชา 
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การประเมินผลรายวิชาฝกงาน 
 การประเมินผลรายวิชาฝกงาน มีองคประกอบคะแนนจากผูมสีวนเกี่ยวของ (1) สถานประกอบการ 
(2) คณาจารยนิเทศ (4) คณะกรรมการสอบการนําเสนอผลการฝกงาน และ (5) รายงานการฝกงาน 
การประเมินผลรายวิชาสหกจิศึกษา 
 การประเมินผลรายวิชาฝกงาน มีองคประกอบคะแนนจากผูมสีวนเกี่ยวของ (1) สถานประกอบการ 
(2) คณาจารยนิเทศ (4) คณะกรรมการสอบการนําเสนอผลการฝกงาน และ (5) รายงานการฝกงาน 

ข้ันตอน รายวิชา ช้ันป/ภาค
การศึกษา 

นักศึกษาศึกษาขอมูล เกี่ ยวกับ  “ เรื่ อง” ที่
เกี่ยวของและตนเองสนใจ 

921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย ปที่ 3/ภาคที่ 2 

นักศึกษาเลือกทําหัวขอที่ตนสนใจและหาขอมลู
เพิ่มเติม 

921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย ปที่ 3/ภาคที่ 2 

นักศึกษาหาอาจารยทีป่รึกษา 921-404 สหกิจศึกษา 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
นักศึกษาเสนอจัดทํา โครงราง (Proposal) 921-404 สหกิจศึกษา 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
นักศึกษาสอบโครงรางเบื้องตน 921-404 สหกิจศึกษา 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
นักศึกษาแจงสถานที่พัก 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
นักศึกษาแจงรายละเอียดงาน 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
นักศึกษาปรบัขอโครงรางฯ ตามความเปนจริง 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
ดําเนินงานตามแผนตามโครงรางฯ  
- เก็บขอมูลกอนการปรับปรุง 

921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 

อาจารยทีป่รกึษามานิเทศที่สถานประกอบการ 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
นักศึกษาสอบผลการดําเนินงานสหกจิ 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
สงเลมรายงานฉบับสมบรูณ 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
จัดทํารายการเบิกจายคาทําเลมรายงาน 921-405 สหกิจศึกษา 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
 
การประเมินรายวิชาโครงงาน 
 การประเมินผลรายวิชาโครงงานมอีงคประกอบคะแนนจากผูมสีวนเกี่ยวของ (1) อาจารยที่ปรึกษา 
และ (2) คณะกรรมการสอบโครงงาน 
 โดยรายวิชาโครงานมีข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอน รายวิชา ช้ันป/ภาค
การศึกษา 

นักศึกษาศึกษาขอมูล เกี่ ยวกับ  “ เรื่ อง” ที่
เกี่ยวของและตนเองสนใจ 

921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย ปที่ 3/ภาคที่ 2 

นักศึกษาเลือกทําหัวขอที่ตนสนใจและหาขอมลู
เพิ่มเติม 

921-308 ระเบียบวิธีการวิจัย ปที่ 3/ภาคที่ 2 

นักศึกษาหาอาจารยทีป่รึกษา 921-471 โครงงาน 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
นักศึกษาเสนอจัดทํา โครงราง (Proposal) 921-471 โครงงาน 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
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นักศึกษาสอบโครงราง 921-471 โครงงาน 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
นักศึกษาปรบัแกโครงราง 921-471 โครงงาน 1 ปที่ 4/ภาคที่ 1 
นักศึกษาเสนอโครงฉบับสมบูรณขออนุมัติ
ทุนอุดหนุน 

921-472 โครงงาน 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 

นักศึกษาขออนุมัติจัดซือ้จัดจาง 921-472 โครงงาน 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
ดําเนินงานตามแผน จัดซื้อ ใบเสร็จตางๆ 921-472 โครงงาน 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
นักศึกษาสอบโครงงาน 921-472 โครงงาน 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
สงเลมรายงานฉบับสมบรูณ 921-472 โครงงาน 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
จัดทํารายการเบิกจายงบประมาณ 921-472 โครงงาน 2 ปที่ 4/ภาคที่ 2 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 
assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 
they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 

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

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

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

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

 

 

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ เชน แผน

- แผนการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความกาวหนาทางสายงาน ยกยองชมเชย การ
สับ เปลี่ ยนอัตรากํ าลั ง  การ เลิกจ าง  และการ
เกษียณอายุงาน เพื่อเติมเต็มความจําเปน ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
- มีกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากร
สายวิชาการโดยงานแผน และงานบุคคลจะกําหนด
หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ โดย
หัวหนาสาขา หรือประธานหลักสูตรจะเปนผูกําหนด
คุณสมบัติของอาจารยที่จะรับเขามาใหม 
- อาจารยใหมทุกคนจะไดรับการปฐมนิเทศอาจารย
ใหม รวมถึงอบรมเทคนิคการสอน บทบาทหนาที่
ของอาจารย และจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมกันน้ี
สาขาวิชาและหลักสูตรจะใหการชวยเหลือแนะนํา
อาจารยใหม เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่และการ
วางแผนเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารยใหม 
- อาจารยทุกคนไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในวงเงินที่
กําหนด 
- มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย ใหแก
บุคลากร อยางตอเน่ือง เชน ทุนพัฒนาศักยภาพการ
ทําวิจัยของอาจารยใหม ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัย
สถาบัน และทุนดรุณาจารย เปนตน   
- มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงิน
สวัสดิการบรรณสารสงเคราะห  
- มีการบริหารและจัดการอาจารยประจําหลักสูตรได
เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาตอระดับปริญญา
เอก และแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยมี
การแบงภาระงานในสายสอน และวิชาการตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ 
 - การกระจายภาระงาน มีการจัดประชุมการแบง
ภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตร - มีการ
จัดสรรจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวน
อาจารยทีป่รึกษา 

- ตารางแสดง Full-Time Equivalent (FTE) และ 
Staff-to-student Ratio  
- เกณฑ/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 
- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และความ
โปรงใส 
- โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
- จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประกาศ การบังคับใช 
กระบวนการในการตรวจสอบกรณีมีขอรองเรียนดาน
จรรยาบรรณ) 
- นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ  
- การสงเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย  
- งบพฒันาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปงบ 2559) 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห 
- กระบวนการในการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
- แผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากร
สายวิชาการ 
- การกระจายภาระงาน 
https://sis-
surat2.psu.ac.th/WebRegist2005/Lecturer/Advis
oryStudent.aspx 
 
 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงาน
ของผูสอน และกํากับติดตามเพื่อพฒันาคุณภาพดาน

ระบบการกําหนดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และ
ภาระงานของผูสอน และกํากบัติดตามเพือ่พัฒนา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ คุณภาพดานการเรียน การสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการที่ชัดเจน 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 
กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง 
จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับ
ตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนาทางสาย
งาน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน 
- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหม
ประกอบไปดวยข้ันตอนการประกาศรบัสมัคร การ
เปดรบัสมัคร และการสัมภาษณอาจารยใหม ดวย
การสอบขอเขียนสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณตาม
แบบประเมินทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการอื่น
ใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกําหนด
ตามที่เห็นเหมาะสมแลวรายงานใหมหาวิทยาลัย
ทราบ โดยผูทีผ่านการคัดเลือกตองผานเกณฑในแต
ละวิธีคือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสมัภาษณ 
ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70 
- มีกลไกการคัดเลือกอาจารยใหมที่เหมาะสม และมี
ความโปรงใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสให
อาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมในการสัมภาษณและ
ประเมิน โดยมีคําสัง่การแตงต้ังอาจารยประจํา
หลักสูตรเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจารย
ใหม 

- เกณฑ/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  
- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ และความ
โปรงใส  
-นโยบายในการจางงานบุคลากรสายวิชาการ 
- หนังสือเชิญเขารวมสอบสัมภาษณอาจารยใหม 
 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
สายวิชาการ 
- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตร 
 
 

- กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดําเนินของ
บุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการประกาศเกณฑในการ
ประเมินผลงานของแตละหลักสูตร) ผลตอการพจิารณา
ข้ึนเงินเดือน 
- สมรรถนะบุคลากร (การกําหนดสมรรถนะ เกณฑการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ กระบวนการ
ในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน)  
competency online 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
บุคลากรมีการระบุความตองการอบรมเพื่อพัฒนา แผนการพฒันาบุคลากรสายวิชาที่ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและ
พัฒนาตามความตองการน้ัน มีการฝกอบรม และ
การสงเสริมใหมีการพัฒนาอาจารย อยางตอเน่ือง 
-  มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยมี
การจัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ 
- - คณะมีนโยบาย การมี Mentor ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการแลว เพื่อการทําวิจัย โดยมีการจัดสรรทุน
ใหกับ mentor จานวน 5000 บาท กรณีที่สามารถ
ชวยเหลือจนอาจารยไดขอตําแหนงทางวิชาการ 

แผนกลยุทธคณะฯ 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง
ใหเกียรติเพื่อสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เชน  
- รางวัลสําหรับอาจารยในการเผยแพรตีพิมพ
ผลงานวิจัย   
 - รางวัลสําหรับอาจารยในการขอผลงานทาง
วิชาการ 
- รางวัลสําหรับอาจารยทีผ่ลงานวิจัยไดรับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

การประกาศเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัยของ
วิทยาเขตฯ และสํานักวิจัยและพฒันา 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
มีการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา
เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการ
วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
1. ผลงานตีพมิพ  
2. Proceedings 
3. บริการวิชาการ  
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ตํารา 
5. การขอทุนวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอก 

ระบบในการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการ
พัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดาน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
MIS-DSS   
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Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

- - - - - 

Full-time Lecturers 3 3 6 - 83.33 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 3 3 6  83.33 
 

รายช่ืออาจารยที่สอนทั้งหมดในหลักสูตร 

จํานวนช่ัวโมงสอน 

FTEs ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

ดร.นงเยาว  เมืองด ี 144 0 111 0 0.24 

ดร.สุธิดา  หมาดโตะซะ 139 36 125 6 0.29 

ดร.ไกรสร  ปุนยอง 45 270 108 22.5 0.42 

ดร.เธียรศักดิ ์ ชูชีพ 125 72 105 72 0.36 

อ.ศรินทิพย  อนุรักษ 90 0 105 0 0.19 

ดร.วาริช  วีระพันธ 84 136.5 81 22.5 0.31 

อ.วิชุตา 15 0 0.01 
 

Staff-to-student Ratio 
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2013 (2556) 5 39 5:39 

2014 (2557) 5 87 5:87 

2015 (2558) 5 70 5:70 

2016 (2559) 6 71 6:71 
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2013 (2556)    3 3 3:5 
2014 (2557)    4 4 4:5 
2015 (2558)    4 4 4:5 
2016 (2559)  3  2  5 5:6 
2017 (2560)  2  1 3 3:6 

 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 6 
 การบริหารอัตรากําลังคนตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลสายวิชาการเปนงานในระดับ
นโยบายสวนกลางหลักสูตรฯ บริหารจัดการการมอบหมายภาระงาน เพื่อใหบรรลุพันธกิจการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ หลักสูตรฯ โดยไดพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และประสบการณ
ของคณาจารยในหลักสูตร 
คุณวุฒิของคณาจารย 

ปจจุบันหลักสูตรมีคณาจารยทั้งหมด 7 คน คุณวุฒิระดับปรญิาเอก 5 คน และระดับปริญญาโท 2 คน 
อาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ Ph.D. (Chemical Engineering Analytical Science) 

ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ) 

ดร.วารชิ วีระพันธ Ph.D. (Process Engineering) 
ดร.นงเยาว เมืองดี Ph.D. (Process Engineering) 
ดร.ไกรสร ปุนยอง Ph.D. (Mechanical Engineering) 

อ.ศรินทิพย อนุรักษ* วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อ.วิชุตา สองเมือง วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

* กําลังศึกษาตอระดับปรญิญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
การมอบหมายภาระงานสอน 

อาจารยประจําหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 
 ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ 
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

921-101 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL MANAGEMENT 
921-202 INDUSTRIAL ECONOMICS AND COST MANAGEMENT 
921-223 INDUSTRIAL ECONOMICS AND COST MANAGEMENT 
921-473 SEMINAR 
922-204  WORK STUDY AND ERGONOMICS 
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922-358 HYDROGEN ECONOMY 
922-428 STRATEGIC MANAGEMENT AND INDUSTRIAL POLICY 
921-308 RESEARCH METHODOLOGY 
922-301 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
922-360 NANOTECHNOLOGY 
927-221 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL MANAGEMENT 

 ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ 
(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

921-301 QUALITY CONTROL 
921-404 CO-OPERATIVE EDUCATION I 
922-429 PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT 
922-483 SPECIAL TOPIC IN INDUSTRIAL MANAGEMENT III (METAL CASTING 
AND HEAT TREATMENT PROCESSES) 
935-229 CO-CURRICULAR ACTIVITIES I 
921-203 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL SYSTEM AND SAFETY 
MANAGEMENT 
921-320 PRODUCT QUALITY EVALUATION 
921-405 CO-OPERATIVE EDUCATION II 
922-201 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES 
922-202  INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY 
922-204  WORK STUDY AND ERGONOMICS 
922-202  INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY 
922-304  MAINTENANCE MANAGEMENT 
924-324 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, AND ENVIRONMENT 
INTERNATIONAL STANDARD 
927-311 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL 
937-211 FOUNDATION TO MATERIALS SCIENCE 
921-472 STUDENT PROJECT II 

 ดร.วาริช วีระพันธ 
(ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

921-207 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 
921-208 LABORATORY FOR FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 
922-203 BASIC INDUSTRIAL ELECTRICITY 
922-359 WIND ENERGY TECHNOLOGY 
937-171 FOUNDATION TO PHYSICS 
937-172 FOUNDATION TO PHYSICS LABORATOR 
937-194 SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY 
921-308 RESEARCH METHODOLOGY 
937-119 PRINCIPLES OF PHYSICS 
937-120 PRINCIPLES OF PHYSICS LABORATORY 
921-472 STUDENT PROJECT II 

 ดร.นงเยาว เมืองด ี
(อาจารยประจําหลักสูตร) 

921-301 QUALITY CONTROL 
922-303 PLANT DESIGN AND AUTOMATION 
922-402 OPERATIONS RESEARCH 
921-203 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL SYSTEM AND SAFETY 
MANAGEMENT 
921-320 PRODUCT QUALITY EVALUATION 
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922-301 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
922-422 INVENTORY MANAGEMENT 
927-221 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL MANAGEMENT 
927-311 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL 
921-472 STUDENT PROJECT 
921-472 STUDENT PROJECT II 

 ดร.ไกรสร ปุนยอง 
(อาจารยประจําหลักสูตร) 

921-201 BASIC ENGINEERING DRAWING 
921-471 STUDENT PROJECT I 
922-483 SPECIAL TOPIC IN INDUSTRIAL MANAGEMENT III (MECHANICAL 
DESIGN) 
921-308 RESEARCH METHODOLOGY 
921-310 MECHANICS OF MATERIAL 
921-472 STUDENT PROJECT II 

 
การบริการจัดการตามสายงานงานอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสวนกลางในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตางๆ เชน มาตรฐานภาระงาน ทั้ง
ดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

(1) การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
(2) PSU-TPSF 
(3) ระยะเวลาการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

 
ผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพร  

คณาจารยในหลักสูตรมผีลงานตีพิมพเผยแพร ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2560 ดังน้ี 
คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดตีพิมพผลงานวิจัย ป 2015 ในระดับนานาชาติจํานวน 3 คน
ผลงานวิจัย 4 เรื่อง คือ 
1. Hyde, T., Punyong, K. and Becker, A. 2015. Experimental failure investigation for 

a titanium metal matrix composite with+ 45° and±45° fibre orientations. 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of 
Materials Design and Applications. 229(1), 51-63. 

2. Hyde, T. H., Punyong, K., and Becker, A. A. (2015). Elasto-plastic finite element 
analysis of titanium metal matrix composite shafts under torsional loading. The 
Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 50(3), 199-216. 

3. Mueangdee, N. and Prasertsan, S. 2015. A Bench-Top Machine for Oil Palm 
Mesocarp Separation. J Trop Resour Sustain Sci. 3, 68-71. 

4. Anancharoenwong, E., Marthosa, S., Mueangdee, N., Mahathaninwong, N., and 
Chotikawanid, P. The effect of s/3 d1 3d/4 tapping system using jeh-bong knife 
on latex yield of rubber and the bark consumption of rubber trees located in 
Muang District, Surat Thani province. The second Asia Pacific Rubber 
Conference(APRC) 2015. 15-16th October 2558, Phuket, Thailand. 
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คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ป 2016 จํานวน 
1 คน ผลงาน 2 เรื่อง คือ 
1. Yutthapong Pianroja, Saysunee Jumrata, Warit Werapuna, Seppo Karrilaa, and 

Chakrit Tonguraib. (2016). Scaled-up reactor for microwave induced pyrolysis of oil 
palm shell. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. Chemical 
Engineering and Processing 106 (2016) 42–49. 

2. Yutthapong Pianroj, Saysunee Jumrat and Warit Werapun. A Simulation of H-
mode Plasma in DIII-D Tokamak with Complete Core-Edge-SOL Model Using 
Integrated Predictive Modeling Code. Thammasat International Journal of Science 
and Technology. Vol.21, No.2, April-June 2016. 

คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ป 2016 ดังน้ี จํานวน 
4 คน ผลงาน 3 เรื่อง คือ 
1. นริศรา มหาธนินวงศ, เธียร ศักด์ิ ชูชีพ, นงเยาว เมืองดี, ภูริวัฒน เพ็ชรนิคม, อนุพงษ สุวรรณ

มณี, และเอกพัฒน ชวยเมือง. (2016). ใบมีดกรีดยางสําหรับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติ (Rubber 
Tapping Blades for Automatic Rubber Tapping Machine). วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(Thaksin University Journal), 19(2), 23-31. 

2. เธียรศักด์ิ ชชูีพ นริศรา มหาธนินวงศ และสมใจ จันทรอุดม. (2559). พฤติกรรมการซื้อและใช
ใบมีดตัดหญาของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารวิชาการและสงเสริมวิชาการเกษตร 
(TCI) ปที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559, 74-81. 

3. อารมณ ปุเตะ, จอมภพ แววศักด์ิ, ธเนศ ไชยชนะ, ณัฐวุฒิ ดุษฎี, และวาริช วีระพันธ. (2016). 
การประเมินศักยภาพแหลงพลังงานลมบริเวณภูมิประเทศแบบกึ่งสลับซับซอนและสลับซับซอน 
ดวยแบบจําลองพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
(Princess of Naradhiwas University Journal), 8(3), 99-108.   

 
คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ ป 2016 ดังน้ี จํานวน 
1 คน ผลงาน 1 เรื่อง คือ 
 
1. วาริช วีระพันธ จอมภพ แววศักด์ิ และยุทธนา ฎิระวณิชยกุล. (2559). การเปรียบเทียบฟงกชัน

การแจกแจงความเร็วลมที่เกาะพงัน. การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้ง
ที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 โรงแรมวังจันทร รีเวอรวิว จ.พิษณุโลก. 

 
คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดตีพิมพผลงานวิจัย ป 2017 ในระดับนานาชาติจํานวน 1 คน
ผลงานวิจัย 1 เรื่อง คือ 

1. Youravong, W., and Marthosa, S. 2017. Membrane Technology in Fish‐processing 
Waste Utilization. Sustainability Challenges in the Agrofood Sector, 575-595. 

 
คณาจารยประจําหลกัสูตรที่ไดตีพิมพผลงานวิจัย ป 2017 ในระดับชาติจํานวน 2 คนผลงานวิจัย 2 
เรื่อง คือ 
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1. เธียรศักด์ิ ชูชีพ, นริศรา มหาธนินวงศ, สมใจ จันทรอุดม, และ เจษฎา วรรณสินธุ. (2017). ผล 
ของอุณหภูมิ ชุบแข็งเปลวไฟตอสมบัติความแข็งและการสึกหรอของเหล็กกลาใบเลื่อย 
สายพาน. วารสาร มหาวิทยาลัย ทักษิณ (Thaksin University Journal), 20(1), 67-74. 

2. ทัศนนันท พิทักษเสถียร, และนงเยาว เมืองดี. (2017). Potential Competitiveness of 
Rubber Glove Industry in Thailand; ศักยภาพการ แขงขันของอุตสาหกรรมถุงมือยางของ 
ประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 4(1), 76.  

3. เธียรศักด์ิ ชูชีพ นริศรา มหาธนินวงศ สมใจ จันทรอุดม ชาญชัย แฮวอู จรินรัตน อนทอง 
จุฑารัตน สกุณา อนุรัตน ทองแกว และ สุธาวี ไพจิตร. (2560). การศึกษาใบมีดตัดหญาทดแทนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (TCI) (ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 
2560) (Accepted) 

 
คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดตีพิมพบทความวิชาการ ป 2017 ในระดับชาติจํานวน 1 คนผลงาน 1 
เรื่อง คือ 
1. สุธิดา หมาดโตะซะ, มนตรี สุขเลื่อง, และวรรณทกาญจน ทองคง. (2017). การพัฒนาเซลล 

เช้ือเพลิงชนิดออกไซดของแข็งแบบใหมขนาดพกพา. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin 
University Journal), 20(1), 1-9. 

 
คณาจารยประจําหลักสูตรที่ไดนําเสนอผลโปสเตอรในการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน 1 คน
ผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 
1. S. Wangngern, D. Sukkasem, C. Rapwong, N. Thangwichien, T. Chucheep and N. 

Mahathaninwong. (2017). Hardenability of S45C Steels Evaluated by Developed 
Jominy End Quenching System. The 34th Annual Conference of the Microscopy 
Society of Thailand (MST34). Wed 31st May to Fri 2nd June 2017. Grand Mercure 
Bangkok Fortune, Bangkok, Thailand. 

2. P. Keereerat, P. Somsak, A. Nokruruk, N. Mahathaninwong1, T. Chucheep, S. 
Janudom. (2017). Shape Factor of Lamellar Graphite in Gray Cast Iron after 
Normalizling. The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 
(MST34). Wed 31st May to Fri 2nd June 2017. Grand Mercure Bangkok Fortune, 
Bangkok, Thailand. 

 
การย่ืนขอรบัคําขออนุสทิธิบัตรและสิทธิบตัร 
การย่ืนคําขอรบัอนุสทิธิบัตร 
(1) นางนริศรา มหาธนินวงศ (2) นายสมใจ จันทรอุดม และ (3) นายเธียรศักด์ิ ชูชีพ คําขอรับอนุสิทธิบัตร 

เครื่องขัดช้ินงานที่สามารถปรับระดับอุปกรณจบัยึดช้ินงานได คําขอที่ 1603002252 วันที่ย่ืนคําขอ 28 
ตุลาคม 2559 วันที่รับคําขอ 4 พฤศจิกายน 2559. 

การย่ืนคําขอรบัสิทธิบัตร 
(1) นางนริศรา มหาธนินวงศ (2) นายสมใจ จันทรอุดม และ (3) นายเธียรศักด์ิ ชูชีพ คําขอรับสิทธิบัตร เครื่อง

ขัดช้ินงาน คําขอเลขที่ 1602004296 วันที่ย่ืนคําขอ 28 ตุลาคม 2559 วันที่รับคําขอ 8 พฤศจิกายน 2559. 
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สิ่งประดิษฐ 
1. นงเยาว เมืองดี เครื่องผาผลปาลม  
 
เอกสารคําสอน 
1. ดร.นงเยาว เมืองดี เอกสารคําสอน การวิจัยการดําเนินงาน 
 

ทุนการวิจัยของคณาจารย 

งานวิจัยที่ไดรบัทุนปงบประมาณ 2558 

อาจารย เรื่อง งบประมาณ 

(บาท) 

ชวงเวลาตาม

สัญญารับทุน 

ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ 

 

การปรับปรงุสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพาน

สําหรับแปรรูปไมยางพาราดวยกระบวนการ

ชุบแข็งเปลวไฟ (หัวหนาโครงการ 50%) 

105,000 

 

1 พ.ย. 2558-

30 ต.ค. 2558  

การปรับปรงุสมบัติทางกลของเหล็กกลาใบตัด

หญาสําหรบัเครื่องตัดหญาสะพาย (หัวหนา

โครงการ 60%) 

182,465 1 ธ.ค. 2557-

30 ก.ย. 2558  

ออกแบบและสรางเครือ่งทดสอบการสึกหรอ

แบบขัดสสีําหรับใชรวมกับเครื่องขัดช้ินงาน (ผู

รวมโครงการ-30%) 

237,600 1 ธ.ค. 2557-

31 ก.ค. 2559 

 

งานวิจัยที่ไดรบัทุนปงบประมาณ 2559 

อาจารย เรื่อง งบประมาณ 

(บาท) 

ชวงเวลาตาม

สัญญารับทุน 

ดร.ไกรสร ปุนยอง ผลกระทบจากช้ันผนังหุมภายนอกตอกลไก

การพังของเพลาทีไอเอ็มเอ็มซ ี(หัวหนา

โครงการ 100%) 

50,000 เมษายน 2559-

กันยายน 2559 
(รายงานภาระงาน) 

ดร.วาริช วีระพันธ การศึกษาการเจริญเติบโตและอายุการตัด

หญาเนเปยรบริเวณทุงหญาไสไช อ.ไชยา จ.สุ

ราษฎรธานี เพื่อการผลิตพลงังานชีวมวล (ผู

รวมโครงการ-15%)  

282,680 ตุลาคม 2558- 

มีนาคม 2559 
(รายงานภาระงาน) 

จลนศาสตรและพลงังานที่ใชในการอบแหง

เพื่อปรับปรงุสมบัติยางแผนเครพธรรมชาติ

ดวยวิธีการอบรวมแบบอินฟราเรดและลม

400,000 ตุลาคม 2558- 

มีนาคม 2559 
(รายงานภาระงาน 
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รอน (30%) 

ดร.สุธิดา หมาด

โตะซะ 

ประสิทธิภาพและพฤติกรรมการอุดตันของ

เมมเบรนดวยกระบวนการกลั่นผานเมมเบรน

ในการบําบัดนํ้าเสียในอุตสาหกรรม (30%) 

400,000 ตุลาคม 2558- 

มีนาคม 2559 
(รายงานภาระงาน 

การผลิตเอทานอลจากหญาเนเปยรที่ผานการ

ปรับสภาพดวยกรดซัลฟรูิคและโซเดียมไฮดร

อกไซด (100%) 

110,000 ตุลาคม 2558- 

มีนาคม 2559 
(รายงานภาระงาน 

การพัฒนายางผสมระหวางยางธรรมกบัพี

ดีเอ็มเพื่อข้ึนรปูผลิตภัณฑโอรงิสําหรับ

ประยุกตใชงานดานระบบเซลลเช้ือเพลิงแบบ

ออกไซด (10%) 

391,950 เมษายน 2559- 

กันยายน 2559 
(รายงานภาระงาน 

การดัดแปลงเมมเบรนดวยวัสดุนาโนเพื่อใชใน

การทําใหไบโอเอทานอลบริสทุธ์ิข้ึน  

(70%) 

931,000 
(เฉพาะป 620,667) 

เมษายน 2559- 

กันยายน 2559 
(รายงานภาระงาน 

ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ 

 

ออกแบบและสรางเครือ่งทดสอบการสึกหรอ

แบบขัดสสีําหรับใชรวมกับเครื่องขัดช้ินงาน 

(ผูรวมโครงการ-30%) 

237,600 1 ธ.ค. 2557-31 

ก.ค. 2559 

 

 
การพัฒนาขีดความสามารถ 
 วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากร สายวิชาการสามารถเขารวมการ
ฝกอบรมตางๆ จํานวน 11,000 บาทตอคนตอป การจัดอบรม โดยคณะฯ และหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  ในรอบปการศึกษา 2559 มีบุคลากรเขารวมอบรมดังน้ี 
 

โครงการอบรมที่เขารวม จํานวนอาจารยที่เขารวม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-
Based Education (OBE) โดยใชเกณฑ AUN-QA ณ . หองนวัตกรรม ช้ัน 2 
อาคารบรกิารวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม 
(6 มิถุนาย 2560) 

1. ดร.นงเยาว เมืองดี 
2. ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ 
3. ดร.วาริช วีระพันธ 
4. ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ 
5. ดร.ไกรสร ปุนยอง 
6. อ.ศรินทิพย อนุรกัษ 
7. อ.วิชุตา สองเมือง 

โครงการ AUN QA Implementation (GAP Analysis) ณ หอประชุม วิทยา
เขตสุราษฎรธานี 
(วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30) 

1. ดร.นงเยาว เมืองดี 
2. ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ 
3. ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ 
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4. ดร.วาริช วีระพันธ 
โครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ ณ โรงแรมทาสนรสีอรต 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
(วันที่ 24-27 มิถุนายน 2560)  

1. ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ 
2. ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ 

TQA Criterial ณ รร.เซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร 
(วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560) 

1. ดร.เธียรศักด์ิ ชูชีพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการวัดและการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ณ 
หองประชุมเขาทาเพชร อาคารสํานักงานอธิการบดี มอ.สุราษฎรธานี 

1. ดร.วาริช วีระพันธ 

โครงการสมัมนาวิจัยพลังงานสูการใชงานจริงอยางย่ังยืน ปที่ 3 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม. 

1. ดร.วาริช วีระพันธ 

โครงการศึกษาดูงานโครงการเกษตรพื้นที่สูงตามแนวพระราชดําริเพื่อการ
พัฒนา SCIT 4.0 อยางย่ังยืน วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ สถานี
เกษตรหลวงอางขางและสถานที่ใกลเคียงในจังหวัดเชียงใหม 

1. ดร.นงเยาว เมืองดี 
2. ดร.สุธิดา หมาดโตะซะ 
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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 fulfil the 
identified needs. 

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
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 
support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
to motivate and support education, 
research and service [5] 
Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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 
การวางแผนอัตรากําลังพลข้ึนกับการวิเคราะหอัตรากําลังของกองการ
บรหิารและการพัฒนายุทธศาสตร 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
1. แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ประกอบดวย
คณะกรรมการ จํานวน 3-5 คน ดังน้ี 
(1) ผูบั ง คับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูที่ ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูบังคับบญัชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบญัชาดังกลาว เปนกรรมการ 
(3) ผูทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เปนกรรมการ 
2. กําหนดภาระงานของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ใชใน
การสรรหาและคัดเลือก 
3. ดําเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปดรับสมัครทั่วไปและดําเนินการ
คัดเลือกตามวิธีการ ดังน้ี 
(1) สอบขอเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ  
(2) สอบสัมภาษณตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑการตัดสิน ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีคือ 
สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 
70 

ประกาศมหาวิทยาลัย “หลักเกณฑ
การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย” ลงวันที่ 19 เมษายน 
2554 
 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยไดประกาศคุณลักษณะในหนาที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนไวอยางชัดเจนสําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการไดแกความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจํานวน 5 สมรรถนะ
ดังน้ี 
(1) จริยธรรมหมายถึงการดํารงตนและประพฤติ ปฏิบัติอยางถูกตอง
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณแหงบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(2) มุงเนนผูรับบริการหมายถึงความต้ังใจและความพยายามในการ
ใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอ 
(3) การทํางานเปนทีมหมายถึงความต้ังใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่นเปน
สวนหน่ึงของทีมงานหนวยงานหรือสถาบัน รวมทั้งความสามารถใน
การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
(4) ความเช่ียวชาญในงานอาชีพหมายถึงความสนใจใฝรูสั่งสมความรู
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยการศึกษาคนควาและ
พัฒนาตนเองอย า งต อ เ น่ื อ งจนสามารถประ ยุกต ใช ความรู
ประสบการณเขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(5) การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึงความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
ให ดีหรือให เกินมาตรฐานที่มีอ ยูการสร างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไม
เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 
กระบวนการการประเมินและวัดผลการดําเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนดังน้ี 
(1) รอบการประเมินใหดําเนินการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการปละ 2 รอบตามปงบประมาณดังน้ี 
1.1 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
1.2 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม 

(2) องคประกอบการประเมินและสัดสวนคานํ้าหนักในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงานสัดสวนคานํ้าหนักในการประเมินรอยละ 

80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสวนคานํ้าหนักในการประเมิน

รอยละ 20 
(3) การกําหนดระดับผลการประเมินแบงระดับผลการประเมิน
ออกเปน 5 ระดับดังน้ี 

ระดับดีเดนคะแนนรวมรอยละ 90 – 100 
ระดับดีมากคะแนนรวมรอยละ 80 – 89 
ระดับดีคะแนนรวมรอยละ 70 – 79 
ระดับพอใชคะแนนรวมรอยละ 60 – 69 
ตองปรับปรุงไมผานการประเมินและไมไดรับการพิจารณาเพิ่ม 
คาจางคะแนนนอยกวารอยละ 60 

(4) ระดับการประเมินกําหนดใหมีการประเมิน 3 ระดับดังน้ี 
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคลโดยคณะกรรมการของ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาค วิชาหรื อห น ว ยง าน เที ยบ เท าภาค วิช าและต อ ง มี
ผูบังคับบัญชาช้ันตนเปนกรรมการ 

4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการระดับคณะหรือหนวยงาน 

4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดหลักเกณฑการประเมิน 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนดังน้ี 
(1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
(2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial 
Competency) 
( 3 )  ความสามาร ถ เ ชิ งสม รรถนะด าน วิ ชา ชีพ  ( Functional 
Competency) ใหเลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย 
- บุคลากรสายสนับสนุนใหประเมินสมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอ
และขอ 3) จํานวน 3 ขอ 
- สวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงผูบริหารใหประเมิน
สมรรถนะขอ 1) จํานวน 5 ขอและใหเลือกสมรรถนะ ใน 2) และหรือ 
3) รวมจํานวน 3 ขอ  
การประเมินสมรรถนะใหเปนไปตามลักเกณฑและวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กําหนดนโยบาย
และแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุราษฎร
ธานี ดังน้ี 
- โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานที ่
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความ
ตองการของบุคลากร) 
- โครงการเช่ือมความสัมพันธบุคลากร 
- โครงการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (การขอตําแหนง/
การศึกษาตอ) 
- กระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนความกาวหนาในวิชาชีพ 
- โครงการพฒันาบุคลากรอื่นๆ ตามความตองการของคณะ/
หนวยงาน 
การกําหนดจํานวนช่ัวโมงอบรมตอป สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไมมีการ
กําหนดช่ัวโมงการเขารวมอบรม เน่ืองจากบางโครงการเปนการอบรม
เฉพาะกลุม ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุม ทั้งน้ีในสวนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุมสามารถเขารวมได จะเปน
โครงการภาคบังคับที่ใหบุคลากรตองเขารวม โดยบุคลากรไดเขารวม
โครงการไมตา กวารอยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
ระบบการใหรางวัลและการยกยองของบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่เปน
การยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผูไดรับการ
คัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ซึ่งเปนผูมี ความประพฤติ การปฏิบัติตน
ชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานดวยความอุทิศ
ทุมเท และเสียสละ เปนที่ ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม 
วิทยาเขตฯ จึงไดจัดชอดอกไมแสดงความยินดีและมอบใหบุคลากร
ดีเดนเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกๆ ป  
สวนแผนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุน เมื่อบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ครบถวน สามารถย่ืนขอรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 

 

 

Number of Support staff 

Support Staff  Highest Educational Attainment Total 

High School Technique Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel 0 1 3 1 0 5 

Laboratory Personnel 0 0 16 4 1 21 

IT Personnel 0 2 9 1 0 12 

Administrative 
Personnel 

9 6 49 8 0 72 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

0 0 10 1 0 11 

Total 9 9 87 15 1 121 
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การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 7 
 นโยบายการบรหิารงานแบบรวมศูนย หลักสูตรฯ ไมมีบุคลากร จึงใหบุคลากรจากสวนกลาง การ
บรหิารจัดการข้ึนกบั กองการบรหิารและการพัฒนายุทธศาสตร กองวิชาการและการพฒันานักศึกษา ศูนย
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง และศูนยสนเทศและการเรียนรู 
 
เกณฑการสรรหาบุคลากรฝายสนับสนุน 
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แผนการพฒันาความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน สามารถย่ืนขอรับการแตงต้ังใหดํารงตํา แหนง
สูงที่ข้ึน ดังน้ี 
-ระดับชํานาญการ ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว ดังน้ี 

1) วุฒิปริญญาตรหีรอืเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป 
2) วุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป 

- ระดับชํานาญการพเิศษ ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 4 ป 
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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 

เกณฑ 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 other student support 
services are available to improve 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 



77 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
เกณฑการรับนักศึกษาที่ทางหลักสูตรกําหนด ไดมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธผานทางวิทยาเขต และมีการ
ปรับปรุงตามรอบประชุมของคณะทุกปกอนประกาศรับ
นักศึกษาใหม 
นโยบายในการรับผูเขาศึกษาที่ชัดเจนซึ่งไดระบุไวใน มคอ. 
2 และมีความสอดคลองกับนโยบายการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ มีแผนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแรกเขาโดยความเห็นชอบของคณะ/หนวยงาน 
โดยเปดรับ 

1) ระบบรบัตรง 
2) ระบบกลาง (Admissions) 
3) ระบบโครงการพิเศษ เชน โครงการเยาวชนรม

ศรีตรัง โครงการต้ังใจดีมีที่เรียน โครงการเพชร
นครินทร  โครงการเสนทางอาชีวะสูรั้ วสงขลา
นครินทร โครงการรับนักเรียนเรียนดี โครงการ GAT 
PAT และโครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือและ
ภาคอีสาน เปนตน ชองทางประชาสัมพันธ งานรับ
นักศึกษาใหม ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการลง
ในเว็บไซต http://entrance.surat.psu.ac.th และ
ประชาสัมพันธลงในโซเชียล คือ facebook : ม.อ.สุ
ราษฎรธานี รับนักศึกษาใหม ป.ตรี นอกจากน้ียังมี
ตัวแทนหลักสูตรเขารวม road shows ของคณะฯ 
และ มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรขอมูลดวย 

กระบวนการรับเขา โดยข้ันตอน 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการตางๆ  



78 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(1) การพิจารณาคุณวุฒิโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและจาก
คณาจารยในหลักสูตร และ (2) สอบสัมภาษณโดย
กรรมการสอบ 
สัมภาษณที่ไดรับการแตงต้ัง 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรฯ มีวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยหลักสูตร
มีส วนรวมในการกําหนดคุณสมบั ติทางการ ศึกษา 
องคประกอบ ชุดวิชาที่ใช ในการคัดเลือก คานํ้าหนัก 
เกณฑข้ันตํ่า แตละวิชา และจํานวนรับเพื่อการพิจารณา
คัดเลือกผูเขาศึกษา และการสอบสัมภาษณ สวนการรับ
ระบบกลาง (Admissions) ดําเนินการตามระบบและ
กลไกของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) และ
การโครงการรับตรง/โควตาพิ เศษที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการตางๆ 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
มีระบบสําหรับติดตามความคืบหนาในการศึกษา ระบบ
อาจารยทีป่รึกษา โดยเฉพาะระบบสารสนเทศนักศึกษา 
(SIS) เพื่อติดตามผลการเรียน 

https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/Login.asp
x 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
สงเสริมใหนักศึกษาไปแขงขัน การสงเสริมใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมนอกสถานที่  การใหนักศึกษาดูงานนอกสถานที ่
สวนงานพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะ
ชีวิต เพื่อเสริมสรางและปลูกฝงนักศึกษา วินัยนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ  
นอกจากน้ียังทําหนาใหคําปรึกษา แนะนํา และ จัดระบบ
สวัสดิการตางๆ ใหแกนักศึกษา เชน สวัสดิการหอพัก 
ทุนการศึกษา การประงานของการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
สภานักศึกษา/องคการนักศึกษา และชมรม สรปุไดดังน้ี 
(1) กระบวนการในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอน
เขาเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
- โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาช้ันป ที ่1 

https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/Login.asp
x 
 
รายช่ือโครงการตางๆ ของงานพฒันานักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2. กระบวนการในการบมเพาะนักศึกษาใหมีทักษะและ
ความพรอมในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางผูประกอบการ
ใหม 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปดโลกทัศนประชาคมอาเซียน 
- โครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 
ดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 
- โครงการเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. กระบวนการดําเนินงานดานกจิกรรมนักศึกษา 
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูนําผานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา (Leader 
Camp) และการทํางานรวมกันกับองคกรอยางมีสวนรวม 
- โครงการเวทีคุณภาพ 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององคกรกิจกรรม 
4.เตรียมความพรอมสาหรับการกาวสูโลกแหงการทํางาน 
- โครงการทํางานเปนก็เปนสุข 
- โครงการนัดพบแรงงาน 
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการพฒันาประสบการณวิชาชีพศิษยเกา (บรรยาย
ใหบัณฑิตเพื่อสนับสนุนการทํางาน) 
(http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=
3) 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
การจัดการสภาวะแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูและวิจัย มี
หองปฏิบัติการ มีสนามกีฬาสําหรับการออกกําลังกาย มี
หองสมุด มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ Wifi ระบบ
การ Print และฐานขอมูลที่สําคัญ เชน sciencedirect  
งานพัฒนานักศึกษา มีระบการใหคําปรึกษาเมื่อนักศึกษา
ประสบปญหา 
   1. เลือกชองการรับบริการ 
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
– โทรศัพท : 077-355040 ตอ 2118 
– มาพบพี่ดวยตนเอง ที่ หองเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
กองวิชาการฯ 
2. บอกเลาปญหาเพื่อสํารวจปญหาที่เกิดข้ึน 
3. ใหคําปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. นองๆเขาใจปญหาของตนเอง 
5. วางแผนแกปญหา 
6. ติดตามผลการใหคําปรึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการขอมูลใหความรู เกี่ยวกับ
การศึกษา การใชชีวิต อาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม  
การจัดการระบบหอพักนักศึกษา มีการจัดอาจารยที่
ปรึกษาประจําหอพัก และระบบพี่ดูแลนอง  
ดานสงเสริมสุขภาพ จัดใหมีกิจกรรมโครงการดานสงเสริม
สุขภาพ รณรงค ปองกัน รักษา และฟนฟูดานบริบทสังคม 
 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2555 N/A 120 132 
(รับแบบรวม 3 สาขาวิชายอย) 

2556 N/A 120 118 
2557 N/A 120 105 
2558 N/A 120 82 
2559 N/A 120 74 

 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 สูงกวาป 4 

2555 132 116 112 109 ไมมี 

2556 118 98 87 87 

2557 105 99 99 99 

2558 82 77 61 - 

2559 75 71 - - 

 
 



81 

การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 8 
  หลักสูตรฯ มกีารกําหนดเกณฑในการรับนักศึกษาเขาตามเงือ่นไขโครงการตางๆ โดยมีวิธีการในการ
คัดเลือกตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย  

 ในระหวางการศึกษาหลักสูตรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรกึษาดานการเรียนการสอน โดยมี
ระบบสารสนเทศ ที่ website https://sis-surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/Default.aspx สําหรับชวย
ใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามผลการศึกษา และปลดล็อคนักศึกษาที่อยูในสภาวะรอพินิจ ตัวอยางดังรูป 

 

รูปที่ 3-10 ระบบสารสนเทศสําหรบัอาจารยทีป่รกึษา 

การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีการใชระบบหนวย โดย 1 หนวยกิตของวิชาบรรยาย จะมีช่ัวโมงในการสอน 15 ช่ัวโมง 
สวน 1 หนวยกิตของวิชาปฏิบัติการ จะมีช่ัวโมงในการปฏิบัติ 30-45 ช่ัวโมง 

การจัดแผนการศึกษาทางหลักสูตรฯ มีการแบงจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษาเทาๆกัน โดยมี
จํานวนหนวยกิต 

ช้ันปที่ 1 17-19 หนวยกิต  ช้ันปที่ 2 19-20 หนวยกิต ช้ันปที่ 3 19-21 หนวยกิต  และช้ันปที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 20-21 หนวยกิต สวนภาคการศึกษาที่ 2 4-5 หนวยกิต (โครงงาน 2 หรือสหกิจศึกษา 
2) 

นักศึกษาที่อยูในสภาวะรอพินิจ 
สําหรับนักศึกษาที่อยูในสภาพวิทยาทัณฑ (คะแนนตํ่ากวา 2.00) การลงทะเบียนจะตองมาพบ

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียน โดยอาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูปลดล็อคในระบบให รวมทั้งมี
ระเบียบการจํากัดหนวยกิตใหลงทะเบียนในชวง 9 – 16 หนวยกิต โดยแผนการลงทะเบียน ดังในตาราง 
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นักศึกษาสามารถเขารวมโครงการพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อพัฒนาผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน เชน 

คณิตศาสตร และฟสกิส  
การเขารวมโครงการตามช้ันป 
 หลักสูตรฯ มกีารจัดโครงการเพื่อพฒันานักศึกษาตามช้ันป โดยมีนโยบาย ดังน้ี 

(1) นักศึกษาช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 สอบถามเรื่องอาชีพจากบัณฑิตที่กลับมารับปรญิญา 
(2) นักศึกษาช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 เขารับฟงการสมัมนาฝกงานจากรุนพี่ช้ันปที่ 3 
(3) นักศึกษาช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เขารับฟงการสมัมนาการทําสหกจิศึกษารุนพี่ช้ันปที่ 4 
 

ตัวอยางประกาศรับสมัครโครงการตางๆ  
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ตัวอยางโครงการทีจ่ัดโดยงานพฒันานักศึกษา (สันติศึกษา) 
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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 

เกณฑ 
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] 

       

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,        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 
Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
พื้นที่หองเรียนเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา แตสําหรบั
พื้นที่สําหรบัทําโครงงานและการทําวิจัยน้ันยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของนักศึกษาและคณาจารยในหลักสูตร 

 
จากผลรายงานการจัดการเรยีนการสอนตาม มคอ.5 พบวาหลาย
หองเรียนแอรเสีย หรือ LCD Projector ไมชัด เปนตน 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
มคอ.5 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีข้ันตอนการใหสัง่ซื้อ
หนังสือตาม มคอ.3 และแจงคณาจารยผูสอน รายละเอียด ดัง
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
หองปฏิบัติการไดมีศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครือ่งมือ
กลางเปนผูรบัผิดชอบ โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ไมมีหองปฏิบัติการกระบวนการผลิต และเครือ่งจักรใน
กระบวนการผลิต 

 
อยางไรก็ตามใน ทางศูนยฯ ไดมีการรบัพนักงานในตําแหนงวิศวกร 
เพื่อมาชวยในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการตางๆ เชน Work 
study and Ergonomics และ Introduction to Manufacturing 
Practice Laboratory (ประมาณเดือน มิถุนายน 2560) 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
ทางมหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 4 หอง รวม 
280 ที่น่ัง จํานวน 60 ที่น่ัง จํานวน 2 หอง จํานวน 80 ที่น่ัง จํานวน 
2 หอง สําหรับนักศึกษาทั้ง 2 คณะฯ  
การใหบริการของศูนยสนเทศ ในการเขาถึงอินเตอรเน็ตผานระบบ 
Wifi และระบบ LAN โดยระบบ โดยWifi น้ันจะมีจุด hotspot 
กระจายอยูทั่ววิทยาเขต สวนระบบ LAN ไดทําการติดต้ังไวใน
หองเรียนและหองพักอาจารย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อ
ซอฟทแวร เชน Microsoft เปนภาพรวม โดยใหทางวิทยาเขต
สามารถเขาไป download มาใชงาน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
มหาวิทยาลัย มีสิ่งแวดลอมและสิง่อํานวยความสะดวก แตยังขาดใน
เรื่องของความสะอาด และการดูแลเพื่อใหเกิดความ 
ปลอดภัยทีเ่หมาะสม 

 

 

 

การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 9 

 การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานตางๆ อยูภายใตการบริหารงานของ
วิทยาเขตฯ ทางหลักสูตรฯ เปนผูรวบรวม จาก มคอ.5 เสนอไปยังวิทยาเขตฯ รวมทั้งมีการเสนอขอครุภัณฑ
ตางๆ ตามระยะเวลาที่ทางวิทยาเขตฯ กําหนดมา โดยประเด็นที่สําคัญจากประชุมสรุปผลการดําเนินงาน คือ 

(1) หองการทํางานโครงงานมีพืน้ที่จํากัด ไมเพียงพอตอนักศึกษาในหลักสูตร 
(2) ครุภัณฑที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการกระบวนการผลิตไมเพยีงพอตอการจัดการการศึกษา เชน เครื่องกลงึ 

กัด ตัด ไส เจาะ เปนตน 
(3) การบํารุงรักษาอุปกรณในหองเรียนไมสมบูรณ เชน แอร หรือ LCD เปนตน 
 สําหรับระบบของการบริหารสวนกลางมีระบบในการแจงซอม ที่ website 

http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html  
 



89 

 
รูปที่ 3-11 ระบบการแจงซอมแบบออนไลน 
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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. 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

เกณฑ 
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 teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 
10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
มหาวิทยาลัย (ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ) กําหนดทิศทางในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมผานทาง
วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดยนําความตองการในตลาดแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมมารวมประกอบเปน 1) ทิศทางในการปรับปรุง 2) ทักษะของ
แรงงานที่จําเปนในอุตสาหกรรม 3) ความสามารถที่นักศึกษาพึงมีเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสถานประกอบกิจการ  4) กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสุขในการทํางานและสมรรถนะสากล 
ข้ันตอนตอมาคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร  (70376/2553 และ 
70065/2556) รวมกันออกแบบหลักสูตร โดยมีการรับขอคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิทั้งทางดานวิชาการ ผูประกอบการและองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ 
และปรับหลักสูตรใหสอดคลองและสมดุลกับความตองการของ Stakeholders 

มคอ.2  
ภาคผนวก ก ฉ. มติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรงุหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ. คําสั่งแตงต้ัง
การพัฒนาหลักสูตรฯ   

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการออกแบบหลักสูตรและระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ป และกําหนดการพัฒนาหลักสูตรในแตละข้ันตอน เชน 
กําหนดการสงรางเลมหลักสูตร กําหนดการพิจารณาโดยกรรมการวิชาการ 
กําหนดการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิและหนวยงาน สกว. อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยไมไดกําหนดรายละเอียดในการทํางานแตละข้ันตอน ดังน้ัน
คณาจารยในหลักสูตรจึงรวมกันออกแบบวาจะทํางานแตละข้ันตอนอยางไร อาทิ
เชน การสํารวจความพึงพอใจและความตองการของสถานประกอบการผาน
ทางการนิเทศงานนักศึกษาฝกงานและสหกิจ  
ในมติิของการประเมินและปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
น้ัน ฝายวิชาการทบทวนความเหมาะสมของกําหนดการในการปรับหลักสูตรและ
ปรับปรุงเพื่อใหดําเนินงานไดทันตามกําหนดการของ สกว. และคณาจารยใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2548 และข้ันตอนการ
พัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรมีโอกาสไดทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทุกๆปเมื่อเขียนรายงาน
ประกันคุณภาพ AUN-QA 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน คณาจารยผูสอนจะตองทํารายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ. 5 เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินของนักศึกษา
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทบทวนการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 
ทางหลักสูตรฯ ไดจัดประชุมเพื่อพิจารณา มคอ 5. ของทั้งหลักสูตรพรอมกันเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาพรวม สรุปผลการ
ประชุมและสงขอมูลไปยังฝายประกันคุณภาพของวิทยาเขตเพื่อไดใชขอมูลตาม
เหมาะสม 
เน่ืองจากความสอดคลองของกระบวนการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษาน้ันเปนผลสําคัญจากการกําหนด ELOs ในระดับหลักสูตรลงมาสู
รายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ตองการทบทวน
กระบวนการถายทอด ELOs จากระดับหลักสูตรลงมาสูรายวิชาและจะได
ดําเนินการตอไป 

ระบบ มคอ.5 ออนไลน 
และการประชุมอนุมัติ 
มคอ.5 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
หลักสูตรมีความพยายามสงเสริมใหอาจารยนําประสบการณและความรูที่ไดจาก
งานวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอน มคอ. 3 โดยขอใหระบุลักษณะของ
การบูรณาการงานดานวิจัยและดานการเรียนการสอนในแตละรายวิชาลงใน 
มคอ 3. 

มคอ.3 หมวดอื่นๆ 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
คุณภาพของงานบริการและระบบสาธารณูปโภคมีการประเมินและปรบัปรงุทกุๆ
ป โดยหนวยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคดานตางๆ เชน ฝายหองสมุด ศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตร ฝายสารสนเทศ และงานพัฒนานักศึกษาไดถูกกําหนดให
ดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของตัวเอง
ตัวอยางเชน งานหองสมุดพัฒนาการสื่อสารกับคณาจารยโดยทําการสํารวจ
หนังสือที่ตองใชในแตละรายวิชาและแจงเพื่อใหดําเนินการสั่งซื้อใหสอดคลองกบั
จํานวนหนังสือในปจจุบัน 

การประเมินความพึงพอใจ
ผูใชบรหิารของหนวยงาน
ตางๆ  

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
ระบบของการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เปนไป
อยางตอเน่ืองแตความคิดเห็นจากศิษยเกายังไมไดถูกจัดใหเปนระบบ ทัง้น้ีจึงเปน
สิ่งทีห่ลกัสูตรสามารถปรับปรงุไดตอไปในอนาคต 
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การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 10 

 การบริหารจัดการในการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามคําสั่งที่ 70376/2553 
และ 70065/2556 ไดมีการจัดทําหลักสูตรโดยไมไดนํา Feedback มาครบถวนจากทุกStakeholders อยางไร
ก็ตาม ทางหลักสูตรฯ ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิต จากผูประกอบการมาพิจารณาเปนหลัก 
และผานการดําเนินการพิจารณาตามข้ันตอน ดังน้ี 

คณาจารย และผูทรงคุณวุฒิเปนผูรางหลักสูตร  
คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณา คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตเปนผูพิจารณา 
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตเปนผูพจิารณา 
สภามหาวิทยาลัยวิทยาเขตสรุาษฎรธานีเปนผูพจิารณาอนุมติั  
ใหขอมูลและแนะนําหลงัจากไดอานเลมหลักสูตรฉบบัราง 

 ในขณะเดียวกันทางหลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายมหาวิทยาลัย 
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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 

เกณฑ 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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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
ฝายงานทะเบียนทําการรวบรวมขอมลูนักศึกษาทีจ่บและตกออก 
อาจารยผูดูแลหลกัสูตรตองรายงานขอมลูน้ีในระบบประกัน
คุณภาพ  
1. กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา 
(ระบบ sis)  
สวนกลาง มีระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) มีระบบการอนุญาต
และไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาที่มีผล
การศึกษา ตํ่ากวา 2.00  โดยระบบจะไมอนุญาตใหนักศึกษาที่มี
ผลการศึกษาตํ่ากวา 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ และผูที่
จะอนุญาตไดคืออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา เปนการสราง
เงื่อนไขใหนักศึกษาตองมาพบอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียน
เรียนผานเว็บ เพื่ออนุญาตการลงทะเบียนเรียน 
2. กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 
สวนกลาง มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาตกออก และสงไป
พรอมกับการเสนอช่ือนักศึกษาเพื่อไปรับรองผลการศึกษาประจํา
ภาคการศึกษา โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงานช่ือนักศึกษาตกออก 
โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาค และระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษากอนหนา และสถานภาพผล
การศึกษากอนหนา เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
สวนกลาง มรีะบบการรายงานช่ือนักศึกษาขอลาออก ผานคําสั่งให
นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาซึ่งสงใหคณะทุกครั้งทีม่ี
นักศึกษามาขอลาออก และในคํารองขอลาออกนักศึกษาตองไป
ขอความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รกึษาดวย 
อย าง ไรก็ตามในปจจุบัน ทางหลักสูตร ยังไมมี ระบบการ 
Benchmark หรือนําขอมูลเหลาน้ีไปใชเพื่อการพัฒนา 

 
https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/D
efault.aspx 

 
https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/L
ecturer/AdvisoryStudent.aspx 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
นักศึกษาสวนใหญจบภายใน 4 ป ดังแสดงในตาราง  
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทําการรวบรวมและสรุปความสามารถ
ในการไดงานทําของบัณฑิตเปนรอยละของบัณฑิตทั้งหมด แลว
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เผยแพรขอมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจารย
ผูดูแลหลักสูตรตองรายงานขอมูลน้ีในระบบประกันคุณภาพ 
อยาง ไรก็ตามในปจจุบัน ทางหลักสูตร ยังไมมี ระบบการ 
Benchmark หรือนําขอมูลเหลาน้ีไปใชเพื่อการพัฒนา 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
หลักสูตรฯ ยังไมมีการรวบรวมชนิดและปริมาณของกิจกรรมดาน
งานวิจัยของนักศึกษา 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement 
หลักสูตรฯ ยังไมมีระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แต
มีการคัดเลือกสถานประกอบการเปนตัวแทนผูใชบัณฑิตแลว
สอบถามความพงึพอใจจากตัวแทนเทาน้ัน 

- 

 
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 
2554 101    8 1 2 2 
2555 71  51  15 3 1 3 
2556 61  31  17 6 4 3 
2557 105    6 4 0 1 
2558 75    5 12 0 4 

 

การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 11 
 หลักสูตรฯ มีการประชุมติดตามผลนักศึกษาตกออก และประชุมเพื่อตัดเกรดในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งมีมาตรการติดตามนักศึกษาที่อยูในสภาวะรอพินิจ และการปองกันการลงทะเบียนโดยไมผานอาจารยที่
ปรึกษาผานระบบ SIS 

หลักสูตรฯ กําลังวางมาตรการในการติดตามนักศึกษาใหจบตามเวลา การติดตามคุณภาพบัณฑิต 
อัตราการไดงานทํา  

อยางไรก็ตามหลักสูตรใชการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการโดยผานนักศึกษาฝกงานใน
ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 – 2559 จํานวน 38 คน นักศึกษารหัส 56 จํานวน 37 คน และนักศึกษารหัส 57 
จํานวน 1 คน (นายอรรถพล  สุขพูล) พบวาผูประกอบโดยสวนใหญพึงพอใจนักศึกษาจากหลักสูตรฯ คะแนน
เฉลี่ยดาน 8.33 รายละเอียดคะแนนดังน้ี 
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คะแนนจากสถานประกอบการ คาเฉลี่ยแตละดาน 
1.1 ความขยันทุมเทและอดทนในการทํางาน 8.39 
1.2 การรกัษาวินัยและผลประโยชนองคกร 8.50 
1.3 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ไดรบัมอบหมาย 8.08 
1.4 ความรับผิดชอบ 8.63 
1.5 ความคิดริเริ่มที่เปนประโยชน 7.74 
2.1 ความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 7.84 
2.2 ความสามารถในการนําความรูไปแกไขปญหา 7.71 
2.3 ความสามารถในการวางแผนจัดการวิเคราะหงาน 7.76 
2.4 ความสามารถพเิศษ (คอมฯ ภาษาฯ เทคนิคฯ) 8.03 
3.1 บุคคลิภาพ 8.47 
3.2 มนุษยสัมพันธและความมีนํ้าใจ 8.61 
3.3 ความเปนผูนําและความกลาแสดงออก 7.76 
3.4 ความตรงตอเวลา 9.05 
4.1 กฏระเบียบของหนวยงาน 9.26 
4.2 ขอปฏิบัติงานในการฝกงาน 9.16 

คาเฉลี่ยรวมทั้งหลักสูตร 8.33 
คํ่าตํ่าสุด 7.71 
คาสูงสุด 9.26 

 
 

 
รูปที่ 3-12 คะแนนการประเมินนักศึกษาฝกงานช้ันปที่ 3 
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งานวิจัยของนักศึกษา 
 ถึงแมหลักสูตรฯ ยังไมมรีะบบในติดตามและสําหรบังานวิจัยของนักศึกษา แตมีผลงานการนําเสนอ
ของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ The 34th MST Annual Conference ดังน้ี 
 

Student Topic Conference 
S. Wangngern, D. Sukkasem 1, 
C. Rapwong, N.Thangwichien, 

Hardenability of S45C Steels 
Evaluated by Developed 
Jominy End Quenching 
System 

The 34th MST Annual 
Conference 

P. Keereerat , P. Somsak, A. 
Nokruruk 

Shape Factor of Lamellar 
Graphite in Gray Cast Iron 
after Normalizing 

The 34th MST Annual 
Conference 
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สวนท่ี 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. คณาจารยในหลักสูตรสวนใหญมีคุณวุฒปิรญิญาเอก  
2. คณาจารยในหลักสูตรมกีารดําเนินงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
3. คณาจารยในหลักสูตรมกีารทําโครงการบริการวิชาการที่ชวยในการเพิม่ประสทิธิภาพของ

ภาคอุตสาหกรรม 
4. นักศึกษาไดรับกระบวนการเรียนการสอนจากคณาจารยที่สามารถเช่ือมโยงระหวางการทํางานและ

การเรียนจากประสบการณบริการวิชาการของคณาจารยในหลักสูตร 
5. มีปรมิาณนักเรียนผูสนใจสมัครเขาเรียนสม่ําเสมอ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. การขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในรายวิชาปฏิบัติการ เชน รายวิชาปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
รายวิชาการศึกษาการทํางานและการยวิทยา 

2. การขาดแคลนพื้นทีส่ําหรับการทําโครงงานสําหรบันักศึกษา และการทําวิจัยของคณาจารย 
3. ขาดความเขมขนของเน้ือหาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมทองถ่ิน เชน อุตสาหกรรมยาง 

อุตสาหกรรมอาหารทะเล และปาลมนํ้ามัน ขาดการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4. ระบบการสื่อสารกับ Stakeholders ตางๆ เชน ศิษยเกา ผูปกครองที่ขาดการระบบการบริหารจัดการ 
5. การบริหารจัดการ ELOs ที่มีจํานวน 44 รายการ ขาดการจดักลุม ติดตามและประเมินผล ELOs 

อยางเปนระบบ 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. การสนับสนุนงบประมาณสําหรบัอาคารปฏิบัติการ และเครือ่งมืออปุกรณสําหรบัหลักสูตร สงผลใหมี
พื้นที่สําหรบัการทําโครงงาน 

2. คณาจารยของหลักสูตรที่ไปทําโครงการบริการวิชาการในอตุสาหกรรมทองถ่ิน นําความรูจากการ
บริการวิชาการมาบูรณาการรบัการเรียนการสอน ลงใน มคอ.3  

3. หลักสูตรฯ ควรมรีะบบการสือ่สารกับ Stakeholders ตางๆ เชน facebook สําหรบัสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย และบรหิารจัดการขอมูลเพื่อเปนสารสนเทศสําหรับหลกัสูตร 

4. หลักสูตรฯ ควรมกีารจัดกลุม ELOs การวัด Progress และติดของนักศึกษาตามชวงเวลา 
 
 



100 

สวนท่ี 5 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน หลักสูตร 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 1 

2  -ระดับปรญิญาตร ี 1 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต  - 

4  -ระดับปรญิญาโท  - 

5  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  - 

6  -ระดับปรญิญาเอก  - 

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด  - 

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

นอ
กท

ี่ตั้ง
 (6

) 

จํานวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  - 

9  -ระดับปรญิญาตร ี  - 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต  - 

11  -ระดับปรญิญาโท  - 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  - 

13  -ระดับปรญิญาเอก  - 

14 

จํา
นว

นนั
กศึ

กษ
า 

(6
) 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  - 

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี  338 

16  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  - 

17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  - 

18  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู  - 

19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   - 

20 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

ําแ
นก

ตา
มตํ

าแ
หน

ง
ทา

งวิ
ชา

กา
ร 

แล
ะคุ

ณ
วุฒ

ิกา
รศึ

กษ
า 

(2
0)

 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 7 

21  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

-  

22  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

2 

23  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

5 

24 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 7 
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25  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอื
เทียบเทา 

 - 

26  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

2 

27  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

5 

28 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  - 

29  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา 

-  

30  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

 - 

31  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรอื
เทียบเทา 

 - 

      

32 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  - 

33  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรอื
เทียบเทา 

 - 

34  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา  - 

35  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

 - 

36 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  - 

37  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาตร ีหรอืเทียบเทา  - 

38  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาโท หรือเทียบเทา  - 

39  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาเอก หรือเทียบเทา  - 

40 

คุณ
วุฒ

ิอา
จา

รย
ปร

ะจ
ําห

ลัก
สูต

ร 
(1

2)
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

41  -ระดับปรญิญาตร ี 5 

42  -ระดับ ป.บัณฑิต  - 

43  -ระดับปรญิญาโท  - 

44  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  - 

45  -ระดับปรญิญาเอก  - 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ - 

47  -ระดับปรญิญาตร ี - 

48  -ระดับ ป.บัณฑิต -  
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49  -ระดับปรญิญาโท -  

50  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

51  -ระดับปรญิญาเอก - 

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หล
ักส

ูตร
 (2

0)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 3  

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

-  

55  -ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร - 

56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

-  

57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 3 

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 2 

59  -ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร  - 

60  -ผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

 - 

61  -ผลงานวิจยัทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ -  

62  -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน  - 

63  -ตําราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

 - 

64  -ตําราหรือหนังสอืหรืองานแปลทีผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 - 
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65  -จํานวนงานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

 - 

66  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน  - 

67  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 1 

68  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ -  

69  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 

70  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  -  

71  -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ดรับการอางองิใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร 

  

72 

กา
รม

ีงา
นท

ําข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด  51 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทําภายใน 1 ป  
หลงัสําเรจ็การศึกษา 

 51 

74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสาํเร็จการศึกษา  
(ไมนับรวมผูทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

34 

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 5  

76 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา  0 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายไดประจําอยูแลว  0 

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  3 

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท 0  

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร 0  

81 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

 15000 

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.92  

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

ง
ผูส

ําเ
ร็จ

กา
รศึ

กษ
า

ระ
ดับ

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 
(1

6)
 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 - 

84  -จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง   - 

85  -จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

-  
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86  -จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

  

87  -ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบตัร  - 

88  -จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  - 

89  -จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึง่ไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 1 

-  

90  -จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 - 

91  -ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร  - 

92  -จํานวนงานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

-  

93  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน  - 

94  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ  - 

95  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  - 

96  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 

97  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ   - 

98  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

-  
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บจํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 
-  

100  -จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

-  
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101  -จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันทีอ่อกประกาศ 

  

102  -ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร -  

103  -จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 -  

104  -จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึง่ไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 1 

-  

105  -จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 - 

106  -ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร  - 

107  -จํานวนงานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

 - 

108  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน  - 

109  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ -  

110  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  - 

111  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซียน  - 

112  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ   - 

113  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

 - 

114 
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ทา
 (7

) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   302.58 

115  -ระดับอนุปริญญา  - 

116  -ระดับปรญิญาตร ี  302.58 

117  -ระดับ ป.บัณฑิต  - 

118  -ระดับปรญิญาโท  - 
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119  -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -  

120  -ระดับปรญิญาเอก  - 

121 

จํา
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งิน

สนั
บส

นุน
งา
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 (2
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน   

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 950,000  

127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

129 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  7 

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)   

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

137 จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ   

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

145 
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จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  3 

146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 1 

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
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149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

150  บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงานสบืเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

 - 

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

154 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร   

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู 
TCI กลุมที่ 2 

 - 

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 3 

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 2 

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  
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168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  - 

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

174 ผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

 - 

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

178 ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  - 

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

182 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน -  

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

186 ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

-  

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

190 ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 - 

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

194 จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง  
หรือผานสือ่อิเลคทรอนิกส online 

-  

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  
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196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

198 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  - 

199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

202 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  - 

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

206 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ -  

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 

210 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -  

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

214 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   - 

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  - 
 

 


