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ค าน า 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2550 และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) หลักสูตรตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมส.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกสิ้นปีการศึกษา และในรอบปีการศึกษา 
2558 ได้ท าการประเมินตนเองตามเกณฑ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย คือ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 
ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

ในการประเมินหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 นี้  ทางหลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้ทั้ง 11 ด้านของ CUPT QA และจะได้รับค าแนะน าจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ซ่ึง
ทางหลักสูตรถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ปรับปรุงทั้งในส่วนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตในอนาคต 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงานและประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี -

สารสนเทศ จัดท าโดยคณาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศฉบับนี้  เพ่ือรายงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่าน

ร่วมกันจัดท ารายงานต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 โดยมีหัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศเป็น

ตัวแทนหลักสูตรฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ QMR ของหลักสูตร  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นการบริหารแบบรวม

ศูนย์บริการประสานภารกิจ จึงมีข้ อมูลบางองค์ประกอบได้มาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ได้ข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศ การตกออก ได้จากงาน

ทะเบียนและประมวลผล เป็นต้น 

ทางหลักสูตรฯ ได้จัดท าการประเมินตนเองตาม CUPT QA ดังตารางต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
AUN 1 

Expected 
Learning 
Outcome 

ผลการประเมินได้คะแนน  3 
หลักสูตรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยยึดตาม 
มคอ 1 และผลจากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มีการให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องและทันสมัย  

มีระบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

      AUN 2 
Programme 
Specification 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร โดยน าข้อมูลจาก
การด าเนินงานที่ผ่านมาและจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
จัดระบบโปรแกรมเพ่ือความทันสมัย และเกิดผลประโยชน์
ต่อนักศึกษามากที่สุด 

มีระบบการตรวจสอบผล
การปรับปรุง  การประเมิน
ที่ชัดเจนให้มากขึ้น  

AUN 3 
Programme 

Structure and 
Content 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา โดยยึดหลักตาม มคอ 1 
และ IEEE นอกจากนี้ยังพิจารณาจากผลการด าเนินงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การปรับเทอมการฝึกสหกิจจาก 
เทอม 1 ปี 4 เป็น เทอม 2  ปี 4 เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้
งานท ามากขึ้น  

มีระบบการตรวจสอบ การ
ประเมิน และระบบการ
ด าเนินการหลังประเมิน 
และพยายามปรับปรุงให้
โปรแกรมทันสมัยให้มากขึ้น
โดยเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 

AUN 4 
Teaching and 

Learning 
Approach 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
ระบบการเรียนการสอนมีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรทุกประการอีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning 50% และ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ 20%  

มีระบบการประเมินการ
เรียนการสอนหลายทาง 
นอกจากผู้เรียนประเมิน 
อาจมีระบบการประเมิน
อย่างอ่ืน เช่น การสอนเป็น
ทีมที่อาจารย์ในทีมช่วยกัน
ประเมิน 

AUN 5 
Student 

Assessment 

ผลการประเมินได้คะแนน 4 
การประเมินนักศึกษามีระบบที่ชัดเจนจากทางทะเบียน อีก
ทั้งอาจารย์ก็มีการส่งผลคะแนนตามก าหนดเวลาอย่าง
ครบถ้วน และประกาศให้นักศึกษาทราบเพ่ือพิจารณาผล
การเรียน  

เพ่ิมระบบการติดตามผล
การประเมิน การตกออก 
การให้ความช่วยเหลือ

ทันเวลากรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาเรื่องการเรียน   

AUN 6 
Academic 

Staff Quality 

ผลประเมินได้คะแนน 4  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้การสนับสนุนอาจารย์ทั้งใน
เรื่องการเรียนต่อ การท าวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ
อ่ืนๆ การอบรม สัมมนา และการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ   

 
ส่งเสริมและกระตุ้นให้

อาจารย์มีการวางแผน ท า
วิจัย และผลงานอย่างเป็น

ระบบ  

AUN 7 
Support Staff 

Quality 

ผลประเมินได้คะแนน 2 
การบริหารเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ สาขาวิชาไม่มี
บุคลากรสายสนับสนุน ท าให้บางครั้งการท างานล่าช้า เช่น 
งานเอกสาร  

ปรับระบบการท างานของ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้
รวดเร็วและทันเวลาให้มาก

ขึ้น  
AUN 8 
Student 

Quality and 
Support 

ผลประเมินได้คะแนน 3 
มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ผ่านโครงการต่างๆ ของ
คณะ สาขา และวิทยาเขต  แต่ยังมีการขาดแคลนครุภัณฑ์
บางส่วน  

จัดครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา 

AUN 9 ผลประเมินได้คะแนน 3 มีระบบการตรวจสอบความ
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Facilities and 
Infrastructure 

มีระบบการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน 
เช่น ห้องสมุด  Wi-Fi  ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ  

พร้อมของอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนให้มากขึ้น และ
ควรเพ่ิมคุรุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
AUN 10 
Quality 

Enhancement 

ผลประเมินได้คะแนน 3 
มีระบบการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน การประเมิน
และคุณภาพของนักศึกษาผ่านกรรมการต่างๆ  

เพ่ิมระบบการติดตาม การ
ประเมิน และการเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
มากขึ้น 

AUN 11 
Output 

ผลประเมินได้คะแนน 3 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แต่
บางคนยังหางานท าได้ช้า และยังไม่ตรงกับสาขาวิชา อัตรา
การได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษายังน้อย  

มีมาตรการส่งเสริมให้
นักศึกษามีโอกาสได้งานท า
มากขึ้น 

 

โดยในภาพรวมของการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 3 ซ่ึงมีการปฏิบัติงานเกือบครบถ้วนตามหลักการประกันคุณภาพ 
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บทท่ี 1 

ส่วนน า 
 

1.  ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดหลักสูตรครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2550 
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นหลักสูตร
กลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดท าขึ้นและถูกน าไปเปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตภูเก็ต และ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ลักษณะการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร จะมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่แยกกัน แต่ในส่วนของการปรับปรุง จะด าเนินการปรับปรุงร่วมกัน โดยวิทยาเขตภูเก็ตจะเป็น
ผู้ปรับปรุงหลักในหลักสูตรปรับปรุงปี 2555 แต่ปัจจุบันเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาใน
ภูมิภาคและวิทยาเขต จึงมีการแยกปรับปรุงในหลักสูตรปรับปรุงปี 2560  

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการ -
สอน สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ปนะยุกต์แลละสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือต้นปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ได้รับการรับรองและ
ทันต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยพิจารณาข้อมูลจาก ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1)   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2)  ผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะ สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ ตามที่ ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ด้านซอฟต์แวร์และดิจิตัลคอนเทนต์ ต้องการ โดยเน้ นทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสารสนเทศ หรือ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

3)  ผลิตบัณฑิตที่ม่ีพ้ืนฐานความรู้และทักษะ ให้สามารถเข้า สู่การศึกษาและการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น  

4)  สร้างบัณฑิตทีมี่คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทีดี่ต่อวิชาชีพ 
 
3.  โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ โดยมีหน่วยงานกลางของวิทยาเขตด าเนินการด้านบริหารบุคคล แผนและงบประมาณ งานอาคารและ
ทรัพย์สิน ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และส่วนใหญ่ของงานวิชาการ  ส าหรับคณะมีการด าเนินงานในการ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ซ่ึงคณบดีมีทีมงานบริหารคณะประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ และหัวหน้าสาขา 8 สาขา ดังแผนผังต่อไปนี้ 

 
 การบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งต้ังประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยมีการบริหารจัดการภายใต้หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ ซ่ึงมีโครงสร้างในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 

 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินนโยบายเก่ียวกับการประกันคุณภาพดังนี้  
 1. คณะจัดต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ส าหรับดูแลงานด้านประกันคุณภาพของคณะ
ทั้งหมด 
 2. คณะแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ โดยประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ เป็นประธาน และตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะเป็น QMR ส าหรับรวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งดูแลคุณภาพ
ของหลักสูตรในแง่ คุณภาพบัณฑิต  คุณภาพหลักสูตร โครงสร้าง และรายวิชาต่างๆ    
 
5. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร 
5.1   โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการ
ปรับปรุงโดยน าข้อมูลจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเข้าสู่
ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ประกอบกับมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ( มคอ.1) ดังระบุไว้ในเล่มหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2559) 

ปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้ท าการปรับปรุงเม่ือต้นปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 การปรับหลักสูตรครั้งล่าสุด ได้ พิจารณา
ข้อมูลจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยจัดโครงสร้างจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน 134 หน่วยกิต สอดคล้องตามเกณฑ์ มคอ. 1 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1.  โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 เทียบกับมคอ.1  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

มคอ.1 หลักสูตร 55 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา 

 
12 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์    
 

11 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

7 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  84 98 

1) กลุ่มวิชาแกน 9 15 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 71 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                9 28 



11 
 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   18 18 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                            12 13 

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 12 

3) กลุ่มวิชาเลือก 
 

≥ 12 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

รวม 120-150 134 
 
5.2   อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ซ่ึงในสาขานี้ มี
อาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 19 คน โดยสอน 3 ด้านหลักๆ คือ ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 9 คน ทางด้าน
คณิตศาสตร์ จ านวน 6  คน และทางด้านสถิติ จ านวน 4 คน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนและรับภาระ
งานสอนในปีการศึกษา 2558 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาระงานสอนในปีการศึกษา 2558 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 

อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี  
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

คณิ ต ศา ส ตร์ ดิส ค รี ต  ป ฎิ สั มพั น ธ์ ขอ งมนุ ษย์ แล ะ
คอมพิวเตอร์  เตรียมสหกิจศึกษา การออกแบบกราฟิกส์
และศิลปประยุกต์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
สัมมนา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 

อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ , การเขียนโปรแกรมบนเว็บ , 
หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การ
จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การพัฒนาเว็บไซต์, สัมมนา
, โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 

อาจารย์ยุธยา เจริญสุข 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ , วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , 
แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ , การพัฒนา
เว็บเซอร์วิส , สัมมนา, โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1-2 
 
 

อาจารย์สันติ  โชติแก้ว 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จั ด กา ร , กา รท วน ส อ บ แล ะท ด ส อบ ซ อ ฟ ต์แ วร์ , 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สัมมนา, โครงงาน
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ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 
ผศ. ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

อัลกอริทึ มและการ โปรแกรม, เห มืองข้ อ มูล , ระบบ
ฐานข้อ มูล , เทคโน โลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ , สัมมนา, โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1-2 

 
5.3   บุคลากรสนับสนุน 
 สาขาวิชาไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนเพราะเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ บุคลากรจะอยู่ส่วนกลาง
ระดับคณะ  
 
 
5.4   นักศึกษา 
 มีจ านวนนักศึกษาจากข้อมูลงานทะเบียนต้ังแต่ปี 2554-2559 ดังกราฟ 
 

 
 
5.5   ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ยังไม่มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
1 อ.ศิวิภา พฤฒิคณี* 

3-9099-00228-94-1 
วท.ม.(การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ), 2549 

   

2 อ. ยุธยา เจริญสุข* 
3-1006-03332-66-1 

วท.ม.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์), 2544 

   

3  อ.เอกราช แซ่ลิ่ว* 
3-9501-00402-97-2 

วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), 2547 

   

4 อ.สันติ โชติแก้ว 
3-9098-00655-67-7 

วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), 2546 

   

5 ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมือง
ประทับ 
3-8007-00519-70-7 

ปร.ด.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์), 2554 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 2 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้น

ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 
2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
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ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1     

2      
3    

4    

5    
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

   เป็นไปตามเกณฑ์คือ ข้อ 1 
1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................ 
 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
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1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ 2550 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ 2555 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ
แนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and 
known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course 
and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 
which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

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

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

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        

 
 
ผลการประเมินตาม AUN 1 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการก าหนดกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร ดังรูปที่ 1 

ในขั้นตอน 1-5 และในขั้นตอน ก ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นจะรับผิดชอบโดยหลักสูตร  
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รูปท่ี 1.1 ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดเวลาของ สกอ. 

ปรับปรุงจาก http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดหลักสูตรครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2550 ณ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงถูกน าไปใช้โดย

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี (ปัจจุบันหลักสูตรนี้  ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ย้ายสังกัดอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม)  มีการจัดท าการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดของ สกอ. รอบ 5 ปี ใน พ.ศ. 2554  

โดยคณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซ่ึงการปรับปรุงครั้งนี้ได้ท าการรวบรวม
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ข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ และทรงคุณวุฒิ [มคอ. 2 ภาคผนวก จ]  ร่วมกับมาตรฐานคุณวุฒิ [มคอ. 1] แผนกล

ยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ 2) ของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 -2556 พร้อมประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม [มคอ. 2 

หมวดที่ 1 ] และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2555 [ปกมคอ.2 , มคอ.2 ] ซ่ึงได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2555 

เป็นต้นมา  

 เม่ือน าหลักสูตรนี้ มาเปิดสอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบว่าวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรฯ มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและ     หลัก

เศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือ

สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
ที่มา : http://www.psu.ac.th/th/vision 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

วิสัยทัศน์   
เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MF1) : ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะ-

สากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
พันธกิจ 2 (MF2) : ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือ

../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-2_TQF1.pdf
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-3_IT55_สกอ.JPG
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
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ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 3 (MF3) : บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 4 (MF4) : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ที่มา: เอกสารประกอบ 1.... ปรับปรุงเม่ือ วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560 ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง จ.
เชียงใหม่ file: VisionSCiT_17July17 

 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดัง

ตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรและวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

P   P P P    

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม   

P   P P P    

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

P  P P P P    

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

P P  P P P    

5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

P P  P P P    

6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม 

P P P  P P    

7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ P P  P P P    

ความรู้ 
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1)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง   

P P  F P P P   

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

P P P P P P P   

3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

P   F P P P   

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

P   F P P P   

5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

P P P P P P P   

6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

P P P F P P P   

7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

P P  P P P P P  

8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

P P F F P P P   

ด้านทักษะทางปัญญา 
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1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ P  P P P P P   
2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

F P  P P P P   

3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

F  P P P P P   

4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

F  P P P P P P  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

P P P  P P    

2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน 

P P P  P P  P  

3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

P  F P P P  P  

4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม 

P P   P P    

5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

P  P P P P  P  

6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ P P  P P P  P  
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ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

P   P P P    

2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

P   P P P    

3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

P  P P P P  P  

4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม P   P P P  P  

F – Fully fulfilled   M - Moderate    P – Partially fulfilled 
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จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) ได้ระบุคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ดังนี้ 
 
คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Learning Outcome) ประกอบด้วย 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
2.  มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง

เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 
3.  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 
4.  คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
5.  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
6.  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
7.  มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
8.  มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้

สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

9.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวม ทั้งประเด็น
ทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 

10.  มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
11.  มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
12.  มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 
 

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้างต้นไว้ดังนี้ 
1.  คุณธรรมจริยธรรม 
2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome และ Learning Outcome ดังตาราง
ที่ 1.2 
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ตารางท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome 5 ด้าน และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ใน มคอ. 1 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

(มคอ. 1) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและ

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

     

2.  มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่

เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง

เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ

ศึกษาต่อในระดับสูง 

     

3.  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี

ความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนา

ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

     

4.  คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ

เหมาะสม 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

(มคอ. 1) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

มีทักษะการบริหารจัดการและท างาน

เป็นหมู่คณะ 

     

6.  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ

สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น

อย่างดี 

     

7.  มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

     

8.  มีความสามารถวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา 

ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์

ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือ

บุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

9.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการ

ประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 

และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้าน
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

(มคอ. 1) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กฎหมายและจริยธรรม 

10.  มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาใน

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
     

11.  มีความสามารถบริหารระบบ-

สารสนเทศในองค์กร 
     

12.  มีความสามารถในการพัฒนา

โปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 
     

  

จากการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือ พ.ศ. 2554 เพ่ือใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 มีแนวคิดในการ

ปรับหลักสูตรในเชิงรุก เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมี

เป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที โดยการบรรจุ

รายวิชาสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ ไม่ ต่ ากว่า 

16 สัปดาห์ 

นอกจากนี้ การจัดท า SAR 2558 ถูกน ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรย่อย โดยกระบวนการปรับปรุง

ย่อยหลักสูตร ที่สอดรับกับกระบวนการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังรูป 
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รูปท่ี 1.2 ขั้นตอนการปรับปรุงย่อยหลักสูตร 

 

 จากการปรับปรุงย่อย หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนล าดับการเปิดรายวิชาดังนี้ 

1. รายวิชาสัมมนา ปรับการเปิดสอนจากภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่  4 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้น

ปีที่ 3 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยจาการประชุมประเมินผลนักศึกษาสามารถ

น าทักษะในรายวิชาสัมมนาไปใช้ในรายวิชาโครงงาน 1 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจมีความรู้

จ าเพาะเรื่องที่ท าโครงงานเท่านั้น ขาดความรอบรู้ในเชิงกว้าง และนักศึกษามีปริมาณงานในการเรียนที่

เพ่ิมขึ้น 

2. ด าเนินการปรับย้ายวิชาชีพเลือก ในชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 1 วิชา ไปยังชั้นปีที่  4 ภาค

การศึกษาที่ 1 เพ่ือลดปริมาณงานในการเรียนที่เกิดจากการย้ายรายวิชาสัมมนา ซ่ึงได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการเปิดให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 

2560 แล้ว 
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3. รายวิชาสหกิจศึกษา ปรับการเปิดสอนจากภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่  4 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 

ของชั้นปีที่ 4 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. เปิ ดรายวิช า 140 -4 96 Special Topic in Information Technology: Internet of Things ซ่ึ งมี

เนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ซ่ึงอยู่

ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ และจะสามารถเปิดได้ในปีการศึกษา 

2561 

5. ปรับรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จากชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็น ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาเดิมที่จัดสอนก่อน 1 ภาคการศึกษาก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ  เพ่ือเปิดได้ในปีการศึกษา 

2560 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรมีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือจัดท าการปรับปรุง Programme Learning Outcome 

(PLO) (เอกสารประกอบ1.1 รายงานการประชุม ครั้งที่  2 วาระที่ 2.1) โดยการระดมสมองจากอาจารย์ใน

หลักสูตร โดยมีการก าหนดปรัชญาการศึกษา คือ ดีจริง รู้จริง ท าได้จริง เอาจริงเอาจัง  และปรับคุณสมบัติ

บัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนี้ 

(1) ดีจริง 

(1.1) มีวินัยและเคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 

(1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และความมีน้ าใจ 

(1.3) จรรยาบรรณวิชาชีพ  

(2) รู้จริง ท าได้จริง 

(2.1) มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

(2.2) สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้ 

(2.3) สามารถเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

(2.4) สามารถบริหารจัดการโครงการทาง IT ได้ 

(2.5) สามารถสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การน าเสนองาน) 

(2.6) สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง (Lifelong learning) 

(3) เอาจริงเอาจัง 

(3.1) มีความเป็นผู้น าและความกล้าแสดงออก 
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(3.2) มีความขยัน ทุ่มเทและมีความอดทนในการท างาน 

(3.3) มีความรับผิดชอบ 

(3.4) มีความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ 

(3.5) สามารถแก้ปัญหาได้ 

(3.6) สามารถท างานเป็นทีมได้ 

 

โดยจะน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป 

 

ปัจจุบันหลักสูตรมีรายละเอียด Learning Outcomes ที่ก าหนดอยู่ในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) (เอกสาร

หมา ยเลข  1.2 มคอ .2 กา รพัฒนาผลกา รเรียน รู้ในแ ต่ละด้าน  ) ที่จั ดท าตา มกรอบมาตรฐาน คุณวุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิตที่มีมาตรฐาน

และมีคุณภาพ และ Curriculum mapping (เอกสารหมายเลข 1.2) ที่ กระจาย Programme Learning 

Outcome ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับวิชา ซ่ึงเอกสารหลักสูตรได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่บนเว็บไซต์ของ

คณะฯ (http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1) 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

(มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังส่วนท่ีเจาะจงส าหรับแต่ละรายวิชา และส่วนท่ีครอบคลุมทุกรายวิชา) 

 ในการจัดท าหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้ก าหนดทักษะทั่วไป (Generic Skill) บรรจุลง

ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นให้

นักศึกษามีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สามารถ

ท างานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ได้แก่ หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษย์ศาสตร์  และกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้บางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เช่น วิชาเตรียมสหกิจศึกษา วิชาสห-

กิจศึกษา วิชาจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1
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  ส่วนทักษะเฉพาะด้าน (Specific Skill) ได้ถูกก าหนดลงในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ซ่ึงมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง ปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่ 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาเลือก 

 จากการแบ่งทักษะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ออกเป็น 2 กลุ่ม สามารถแสดงการจ าแนกกลุ่ม

รายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้งทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

ตาราง 1.3  แสดงการจ าแนกกลุ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งส่วนที่เจาะจงส าหรับ

แต่ละรายวิชา และส่วนที่ครอบคลุมทุกรายวิชา 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กลุ่มรายวิชา 

Generic Skills 

1. คุณธรรม จริยธรรม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 

Specific Skills 

2.  ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเลือก) 

3.  ทักษะทางปัญญา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
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ตาราง 1.4 การจ าแนกทักษะเฉพาะด้าน (Specific Skills) และทักษะทั่วไป (Generic Skills) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

คุณธรรมจริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

   

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม   

  

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

  

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

  

5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

  

6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม   

7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

ความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง   

 

 

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 

 

3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

 

 

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

 
 

5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 
 

6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 
 

8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ   

2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  

3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

  

4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับ
กลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 

 

3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 
 

4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 
 

5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม 

 

 

6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ   
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ท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหา
ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

 

  

ทั้งนี้รายละเอียดแสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในเล่มหลักสูตร มคอ.2 (เอกสารประกอบ 1.2) 

 นอกจากนี้ หลักสูตรด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ประจ าปี 2559 (เอกสารหมายเลข 1.3 

หนังสือขอความอนุเคราะห์) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความต้องการในตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการด าเนินการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ ดี 

ถึง ดีมาก (เอกสารประกอบ 1.4 ผลแบบสอบถามสถานประกอบการ ) โดยสถานประกอบการมีความต้องการ

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้  ความรู้พ้ืนฐานที่ดี  มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มี

ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดกับของเดิมในองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถ

สื่อความหมายที่ตัวเองต้องการน าเสนอได้ (ทักษะการน าเสนอและการสื่อสารที่ดี) 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders 

 ส าหรับหลักสูตรฯ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรในต้นปี พ.ศ. 2559 เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาใน       
ปีการศึกษา 2560 โดยขั้นต้นมีการแต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  พร้อมทั้งน าข้อมูลจากการประกัน
คุณภาพการศึกษา (SAR) ปี 2557 [ SAR57 ] เป็นข้อมูลน าเข้า พร้อมด้วยน าข้อมูล มคอ.1 นโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือการปรับปรุงในครั้งนี้  ส าหรับเนื้อหารายวิชาได้ท าการแจกจ่ายให้กับ
อาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัย เม่ือได้หลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง ทางหลักสูตรได้ท าการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและสถานประกอบการ และศิษย์เก่า หลังปรับปรุงข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรับปรุงฉบับร่างได้ถูกน าเข้ากรรมการประจ าคณะ จากนั้นได้เข้าสู่สภา
วิชาการระดับวิทยาเขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  

 จากข้อก าหนดของ มคอ. 1 ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering: CE) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE) 
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer: BC) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังภาพที่ 3  

 

ภาพท่ี 1.3 ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ 

../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-5_SAR57_IT.PDF
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  โดยในตารางที่ 2 ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome ของหลักสูตรกับ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน มคอ.1 และในการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 และ มคอ. 1 พบว่า มีมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับ มคอ. 1 เพ่ิมขึ้น ดังภาพที่ 1.4 

 

ภาพท่ี 1.4 เปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรปรับปรุงและมคอ. 1 

โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้สอบถามผู้ประกอบการควรพึงพอใจต่อมาตฐานผลการเรียนรู้ 
5 ด้านของหลักสูตร (Learning Outcome) โดยได้รับผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก และได้
จัดท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านหลักสูตรกับศิษย์เก่า ด้านการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน วิชาเรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการของบัณฑิต โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี ถึง ดีมาก (เอกสารประกอบ 1.5 ผลการส ารวจ
ความความพึงพอใจของศิษย์เก่า) ส าหรับการเผยแพร่หลักสูตรได้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ  
(http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1) 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-
date 
 การจัดท าหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานของ สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยในเล่ม มคอ.2 ปี 
2555 และ ฉบับร่างปรับปรุง ปี 2560 หมวดที่ 1 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

AUN 2 

Programme Specification 

../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/2-1_TQF2_55.pdf
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/2-1_TQF2_55.pdf
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
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 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ชื่อปริญญา 

ภาษาไทยชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ชื่อย่อ (ไทย) :         วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Science (Information   

                                Technology) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.Sc. (Information Technology) 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์  

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควต้า ) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซ่ึงแบ่งตามหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ตามข้อก าหนด
ของ สกอ.  (รายละเอียดตามเล่ม มคอ.2) 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ท าการปรับปรุงแผนการศึกษาในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น วิชาสัมมนา โครงงาน 1 และ 2 โดยเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการกระจายล าดับการลงทะเบียนเรียนที่มีหัวข้อเทคโนโลยี
ต่อเนื่องกัน และในเล่มหลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมรายวิชา Special Topic รองรับส าหรับวิชาใหม่ ในปี
การศึกษา 2560 ได้ท าการเปิดรายวิชา Remote Sensing และ Internet of Things ที่จะด าเนินการ
เปิดในปีการศึกษา 2561 

 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ในข้อก าหนดของเล่มหลักสูตรฯ มคอ.2 (เอกสารประกอบ 1.2) ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (Curriculum mapping ใน มคอ. 2) โดยทุกรายวิชาจะจัดท า 
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มคอ.3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมี
การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อครบทั้ง 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผ่านระบบ 
http://tqf-surat.psu.ac.th และมีการน า มคอ.5 มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 ในปีถัดไป 

นอกจากนี้ ทุกวิชาชีพที่เปิดสอนคณาจารย์ได้ปรับเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่น ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชา เพ่ือพัฒนาทักษะทางความรู้และปัญญา ( เอกสาร 2.1 มคอ.3 หรือ 
https://tqf-surat.psu.ac.th/ ) 
 
 
 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 
  กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้หารือและมีข้อสรุปว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโปรแกรมการเรียนในเล่ม
หลักสูตร ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ 
 
  หลักสูตรได้จัดส่งข้อก าหนดหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปประกาศสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และคณะเพ่ือให้ผู้สนใจที่จะได้รับการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของหลักสูตรไปยังนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา ใช้ช่องทางแตกต่างกันไปดังนี้ 

1) ผู้เรียน 

 ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการ Road Show ทุกปีมี
การแจกแผ่นพับ และให้รุ่ นพ่ี ในสาขาวิชา ต่าง ๆ เป็น ผู้ให้ข้ อมูล  ณ โรงเรียนที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย 

 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา (เอกสารประกอบ 2.2 คู่มือนักศึกษา ปี 
2555-2559, เอกสารประกอบ 1.2 มคอ.2) และสามารถสืบค้นโครงสร้างหลักสูตรฯ ได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะ http://www.scit.surat.psu.ac.th  

 การให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในวันสอบสัมภาษณ์ 

 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน ชั้นปี 1-4 พบว่า นักศึกษารับทราบหลักสูตรจากครูแนะ
แนว อาจารย์สอนพิเศษ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามนักศึกษาทราบรายละเอียดดังกล่าวจากคู่มือ
นักศึกษาที่ทางวิทยาเขตแจกจ่ายในโครงการเตรียมความพร้อม 

  
2) ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ 

https://tqf-surat.psu.ac.th/
http://www.scit.surat.psu.ac.th/
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 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานในสถานประกอบการ โดยขั้นต้นทางคณะจะจัดส่งหนังสือติดต่อขอต าแหน่ง
งาน พร้อมให้ข้อมูลขั้นต้นเก่ียวกับหลักสูตรแก่สถานประกอบการ 

 มีการส่ง เล่มหลักสูตรฯ แก่ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 

3) ศิษย์เก่า 

 หลักสูตรฯ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจในเนื้อหาของหลักสูตร เพ่ือให้เนื้อหามีความ
ทันสมัย (เอกสารประกอบ 1.5) 
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods (วิ ธี ก า ร จั ดก า ร เรี ยน รู้ )  and student 

assessment are constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
Learning management การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 

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

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in 
the field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-
date. 

 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 3 

Programme Structure and Content  



47 
 

47 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

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

จาก มคอ. 1 ได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยก าหนดหน่วยกิตขั้น
ต่ า 120 หน่วยกิต และหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2555 ก าหนดขั้นต่ า 134 หน่วยกิต แต่ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหน่วยกิตขั้นต่ า 132 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างการแบ่งตาม ทักษะทั่วไป (Generic 
Skill)  และทักษะเฉพาะ (Specific Skill) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หลกัสูตร มคอ.1 หลกัสูตร 55 หลกัสูตร  60

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 32

1) กลุ่มวิชาภาษา 12 15

2) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ และ /หรือ มนุษยศาสตร์ 11 11

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 6

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    -แผนที่ 1 ฝึกงาน

    -แผนที่ 2  สหกจิ

84 98
90

84

1) กลุ่มวิชาแกน 9 15 18

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 71 51

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 28 9

- กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต์ 18 18 21

- กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 13 12

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 12 9

3) กลุ่มวิชาเลือก

 -แผนท่ี 1 ฝึกงาน

 -แผนท่ี 2  สหกิจ

≥ 12
≥ 21

≥ 15

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 6 6

4. หมวดฝึกงาน/สหกจิ

    - แผนที่ 1 ฝึกงาน (0-3) 1

    - แผนที่ 1 สหกจิ (6-9) 7

รวม 120-150 134 129
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จากการปรับปรุงหลักสูตรจึงมีหน่วยกิตลดลง 5 หน่วยกิตและมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  32  หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาภาษา   15  หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หรือ 84   หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาแกน     18  หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     51  หน่วยกิต 

  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    9 หน่วยกิต 

  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์     21 หน่วยกิต 

  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   12  หน่วยกิต 

  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   9  หน่วยกิต      

  3) กลุ่มวิชาเลือก (ตามแผนที่เลือก) 

  3.1)    แผนที่ 1 ฝึกงาน    21  หน่วยกิต         

  3.2) แผนที่ 2 สหกิจศึกษา   15  หน่วยกิต         

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

ง. หมวดวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา   

   1)  แผนที่ 1 ฝึกงาน   1  หน่วยกิต 

 2)  แผนที่ 2 สหกิจ       7 หน่วยกิต 

รวมท้ังส้ิน            129  หน่วยกิต 

 
 ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี 2555 จ านวน 4 ชั้นปี ในการกระจายมาตรฐานผล
การเรียนรู้ลงสู่รายวิชา  หรือ Curriculum Mapping โดยอาจารย์ผู้สอนและผ่านการการพิจารณาเห็นชอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสารประกอบ 1.2 มคอ. 2) 
 

 ในการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560 หลักสูตรฯ ได้ประชุมและกระจายการออกแบบเนื้อหารายวิชา

ให้กับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยด าเนินการให้แนวทางการออกแบบเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ที่ เน้นการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ซ่ึง โดยรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ คณะกรรม การบริหาร

หลักสูตรจะเป็นผู้จัดสรรให้อาจารย์แต่ละท่านที่เคยเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาดังกล่าว
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เป็นผู้ออกแบบและปรับเนื้อหา พร้อมก าหนดการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้านของรายวิชา  

ส าหรับหมวดศึกษาทั่วไป ทางคณะฯ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรฯ) เป็นด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงาน

เพ่ือด าเนินการเช่นเดียวกัน ซ่ึงได้ผลการปรับปรุงใน Curriculum Mapping ของ มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 2560 

 นอกจากนี้ จากหลักสูตรฯ ปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านรายวิชา

การฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือเน้นประสบการณ์ตรงและสามารถปฏิบัติงานได้จริง แต่คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ 

เห็นปัญหานักศึกษาบางรายไม่มีความพร้อมทางวิชาการในการฝึกสหกิจ ได้แก่ การได้ผลการเรียนในวิชาหมวด

วิชาเฉพาะส่วนใหญ่ในระดับ D และ D+ แต่ได้ผลการเรียนในวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้ังแต่ B ถึง A ดังนั้น 

นักศึกษาจึงมีความพร้อมทางทักษะเฉพาะค่อนข้างน้อย ดังนั้นในการปรับหลักสูตรครั้งนี้  จึงเพ่ิมช่องทาง

ส าหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้เรียนรู้ทักษะชีวิตการท างานผ่านวิชาฝึกงาน และเพ่ิมทักษะวิชาชีพมากกว่า

กลุ่มสหกิจ 6 หน่วยกิต  

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

  กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือจัดท า Curriculum Mapping โดย
จัดแบ่งรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน มคอ.2 ซ่ึงมีผลรวมการกระจายผลการเรียนรู้ของ
ทุกวิชาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
  หลักสูตรฯ มีการแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์เพ่ือเลือกกรณีศึกษาให้กับนักศึกษา อีก
ทั้งมีการแบ่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะออกเป็น กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือ
งานประยุกต์ กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  กลุ่มวิชาเลือกการ
พัฒนาระบบ (เอกสารประกอบ 1.2 มคอ.2)  
  
         3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

 ประเด็นการจัดล าดับการเรียนรู้ผ่านรายวิชาต่างๆ ทางหลักสูตรได้ก าหนดล าดับการเรียนรู้ด้วยการ

จัดวิชาแกนและกลุ่มวิชาภาษา ในชั้นปีที่  1 และ 2 เป็นหลัก และจัดกลุ่มวิชาเฉพาะด้านไว้ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

พร้อมกระจายรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ไว้ในภาคการศึกษาต่างๆ เพ่ือลดความตึงเครียดในการเรียนของนักศึกษา  

 พร้อมกันนี้  ส าหรับรายวิชาเฉพาะซ่ึงเป็นวิชาชีพของหลักสูตร ได้ถูกก าหนดกลุ่มเป็นกลุ่มๆ ดัง

โครงสร้างหลักสูตรข้างต้น พร้อมทั้งก าหนดรายวิชาเรียนก่อน ส าหรับวิชาในกลุ่มต่างๆ เช่น รายวิชาบังคับ
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เรียนก่อน ของรายวิชา 934-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 934-206 ระบบฐานข้อมูล และ 934-303 การ

เขียนโปรแกรมบนเว็บ ได้แก่ 934-101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

         

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

        

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

        

Overall opinion         

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4    

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

ทา งหลักสูตรมีกา รก าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ในการผลิ ตบัณฑิ ต ไว้ใน  มคอ . 2  และท า กา ร
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เก่ียวข้องดังนี้    

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
เก่ียวกับหลักสูตร และส่งตัวแทนไปประชาสัมพันธ์ด้วยบางส่วน   

2.คณะได้จัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรไปยัง
คณะ 

3.น าเสนอหลักสูตรใน website ของคณะ และ วิทยาเขต  
4.ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และงานที่ท าได้ ตอนสัมภาษณ์ เพ่ือรับเข้าศึกษา  
5. ชี้แจงนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยการแจก

คู่มือนักศึกษา  การชี้แจงจากประธานและกรรมการหลักสูตร การแนะแนวโดยรุ่นพ่ี 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

ในการก าหนด กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการด าเนินการดังนี้  
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1. มหา วิทย าลัย จัดท าร ะบบ  TQF Online โดยมีการร ะบุผลการเรียน รู้ที่ คาดหวั ดตา ม 
Curriculum Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซ่ึงคณาจารย์ทุกท่านจะท าการระบุกิจกรรม
การเรียนการสอน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการวัดผลและสัดส่วนคะแนนตามหัวข้อเหล่านั้นทุก
ภาคการศึกษาและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน  

2. นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 50% ได้รับการถ่ายทอดไปยัง
คณาจารย์ผ่านการประชุมสาขาวิชา โดยคณาจารย์มีการก าหนดกิจกรรมลงใน มคอ. 3 อย่าง
น้อย 50% ของจ านวนชั่วโมงสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ส าหรับทักษะกา รสื่อสา ร โดย เฉพาะภาษาอังกฤษ ทางคณะมีโครงการก าหนดให้
แต่ละสาขามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 รายวิชา ซ่ึง
ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา Human-Computer Interaction ในภาคการศึกษาที่ 
2/2558 

4. มีการประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และ อาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนวทางปรับปรุงใน  
มคอ. 5 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการเรียนการสอน เช่น การน าเสนอ แหล่งเรียนรู้ เพ่ิมเติม  การท า
กิจกรรมกลุ่ม การท าโครงงาน  

2. นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและสร้างจิต
สาธารณะผ่านรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานที่สนใจ
โดยใช้วิชาการในสาขาที่ตนเองศึกษา 

3. วิทยาเขตมีโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากมาย เช่น โครงการจิตอาสา บ าเพ็ญ
ประโยชน์  การจัดประกวด แข่งขันต่างๆ   
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

AUN 5 

Student Assessment 
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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 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student 
assessment [6,7] 

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
หลักสูตรมีการประเมินผู้ เรียนต้ังแต่รับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร การประเมิน

นักศึกษาในระหว่างก าลังศึกษาอยู่  และเม่ือนั กศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรมีการจั ดสอบ Exit Exam 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป  

นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ 11 ช่องทาง ได้แก่ 
1. รอบโควต้าภาคใต้  
2. รอบ Admission 
3. โครงการเรียนดีมีที่เรียน  
4. โครงการต้ังใจดีมีที่เรียน 
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5. โครงการทุนศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ 
6. โครงการเพชรนครินทร์ 
7. โครงการมุ่งม่ันสู่สงขลานครินทร์ 
8. โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 
9. โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 
10. โครงการลูกสงขลานครินทร์ 
11. โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ 

(ที่มา http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php?flag=1 ) 
 
การรับนักศึกษาด าเนินการโดยงานรับนักศึกษา โดยงานรับนักศึกษาให้ทางหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด

เกณฑ์การรับ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ส าหรับรอบโควตาและรอบ Admission ดังนี้ 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์  
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
แต่ส าหรับโครงการพิเศษอ่ืนๆ มีการก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ ผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ า แตกต่าง

กันไปในแต่ละโครงการ 
 
ระหว่างที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่  หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนตามผลการเรียนรู้  โดยระบบ 

tqf.surat.ac.th ก าหนดให้ผู้สอนออกแบบวิธีการสอนที่ให้บรรลุผลการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ มีทั้ง 
การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค กิจกรรมในห้องเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน ในทุกรายวิชา (เอกสารประกอบ 2.1 มคอ.3) ทั้งนี้ คณะมีการจัดการทวนสอบข้อสอบเพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันในการออกข้อสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอีกด้วย 

นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา จะต้องเรียนหน่วยกิตครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร ด้วยเกรดเฉลี่ย 
ต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป  และหลักสูตรฯ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพทาง IT (ITPE) โดยในปี
การศึกษา 2559 มีนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมสอบจ านวน 10 คน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

ส าหรับการวางแผนการสอนที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือคณาจารย์จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 (http://tqf.surat.psu.ac.th) ส าหรับทุกรายวิชาก่อน
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การเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยระบบดังกล่าวมีการบรรจุหัวข้อของผลการเรียนรู้ตามการกระจายผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทุกรายวิชาที่เปิดสอน ซ่ึงคณาจารย์ทุกท่านต้องท าการกรอก วัตถุประสงค์รายวิชา ตารางเวลา 
เนื้อหาบทเรียน วิธีการเรียนการสอน คะแนนงานและคะแนนต่างๆ วิธีการวัดประเมินผลท่ีสอดคล้องกับหัวข้อ
ดังกล่าว นอกจากนี้ คณาจารย์ต้องก าหนด เกณฑ์การตัดเกรด ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน ในระบบ
ด้วย  นักศึกษาสามารถเข้า ดู มคอ. 3 และ มคอ. 4 ผ่านระบบดังกล่าวได้ นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้
ท าการชี้แจงข้อมูลข้างต้นและท าข้อตกลงการเรียนร่วมกันกับนักศึกษาในคาบแรกของทุกวิชาในทุกภาค
การศึกษา (เอกสารประกอบ 2.1 มคอ. 3)  

จากการพิจารณา มคอ. 5 ในปีการศึกษา 2559 ของกรรมการประจ าหลักสูตรฯ พบว่าทุกรายวิชามี
การตัดเกรดแบบระดับขั้น และพบว่า รายวิชาทางคณิตศาสตร์ได้เพ่ิมการสอบย่อยและจัดชั่วโมงเข้าพบปรึกษา 
และมีการแจ้งผลคะแนนแก่นักศึกษาหลังการสอบย่อยอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ จะมี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  เช่น ในรูปแบบ 
Project-based เนื่องจากมีคาบปฏิบัติจึงสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้ และอาจารย์บาง
ท่านได้ใช้ Game-based Learning Problem-Based กรณีศึกษา การถามตอบ ร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กรรมการประจ าหลักสูตรฯ พบว่า การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม
นั้นมีเพียงหัวข้อวินัยที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  แต่ในหัวข้อย่อยอ่ืนนั้นวัดได้ยาก ส าหรับด้านทักษะ
ความรู้นั้นวัดได้ชัดเจนผ่านการสอบเก็บคะแนน และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัดด้วยการน าเสนอผลงานและการ
พัฒนาโครงงานขนาดเล็ก (Mini Project) ที่มอบหมายในรูปแบบงานกลุ่มและงานเด่ียว 

ส าหรับรายวิชาที่ มีผู้สอนหลายคน ได้แก่ วิชาสัมมนา โครงงาน 1 โครงงาน 2 ผู้ประสานงานรายวิชา
จะท าการนัดประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การวัดผล ในรูปแบบของ Rubrics ในการสอบโครงร่าง ความก้าวหน้า 
สอบโครงงาน และสอบน าเสนอสัมมนา และประกาศเกณฑ์การให้คะแนนแก่นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการ
สอบจริง (เอกสารประกอบ 5.1 แบบฟอร์มการสอบสัมมนาและโครงงาน และ มคอ. 3) 

นอกจากนี้ ทุกรายวิชาจะด าเนินการแจ้งผลสอบกลางภาค และมีการประเมินผลการสอบกลางภาค
โดยอาจารย์ผู้สอนแก่นักศึกษาที่มีภาวะวิกฤตในการเรียนของวิชานั้นๆ และภาพรวมก่อนก าหนดการถอน ตาม
นโยบายของทางคณะฯ ทั้งนี้  ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลังประกาศผลสอบ
กลางภาค เพ่ือให้ค าแนะน าในการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา (เอกสารประกอบ 5.2 ประกาศผลการสอบ
กลางภาค) 

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

หลักสูตรมีวิธีการประเมินที่หลากหลายเช่น การสอบกลางภาคและปลายภาค การสอบปฏิบัติ การ
ทดสอบย่อย การน าเสนอผลงาน ประเมินนักศึกษาแต่ละคนหรือเป็นกลุ่ม โดยกฎเกณฑ์การประเมินและการ
กระจายน้ าหนักของแต่ละรูปแบบของการประเมินก าหนดใน  มคอ.3 และใบแสดงวัตถุประสงค์รายเนื้อหา / 
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บท ส าหรับกรรมการประเมินข้อสอบ การประเมินแต่ละครั้งจะมีการระบุคะแนนรวม และน้ าหนักคะแนนของ
แต่ละบทเนื้อหา ค าถามย่อย เช่น การสอบกลางภาคและปลายภาค ใบปะหน้าของข้อสอบทุกวิชาจะมีข้อ
ปฏิบัติในการสอบมีการระบุคะแนนรวมของการสอบครั้งนั้น และในแต่ละค าถามจะมีการระบุคะแนนเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ  และคะแนนรวมของการสอบครั้งนั้น เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อสอบ
ที่ใช้ประเมินนักศึกษามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ (เอกสารหมายเลข 5.3.1  ใบประเมินข้อสอบ ใบวัตถุประสงค์ 
ใบจ่าหน้าข้อสอบ) หลักสูตรมีการก าหนดกรรมการประเมินข้อสอบซ่ึงเป็นอาจารย์ ในสาขาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค โดยก าหนดให้มีกรรมการ  
อย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 รายวิชา โดยคัดเลือกกรรมการจากการประชุมสาขา ในการประเมินข้อสอบ จะ
พิจารณาจากความชัดเจนของค าถาม ตรงตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่ใช้ท าข้อสอบ ความยากง่ายของ
ข้อสอบ (เอกสารหมายเลข 5.3.1 ใบประเมินข้อสอบ ใบวัตถุประสงค์ ใบจ่าหน้าข้อสอบ) 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning  
 
 หลักสูตรเห็นความส าคัญของการสะท้อนผลของการประเมินกลับไปยังผู้ถูกประเมินในเวลาที่
เหมาะสมและช่วยแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้  ในวิชาที่ มีการสอบปฏิบั ติในบางวิชา นักศึกษาที่สอบปฏิบัติ
สามารถรับทราบผลประเมินทันทีจากอาจารย์ในวิชาเช่นในรายวิชา 140-141 Algorithmic Process and 
Programming และ รายวิชา 140-150 Information Technology มีการจัดสอบปฏิบั ติสองครั้งคือ สอบ
ปฏิบัติกลางภาคและปลายภาค ในห้องสอบปฏิบัติอาจารย์ชี้แจงข้อกฎเกณฑ์ในการสอบปฏิบัติ และค าถามใน
ข้อสอบแต่ละข้อ ค าถามจะมีหลายๆ ค าถามโดยคะแนนจะขึ้นกับความยากง่ายของค าถาม จากนั้นจะให้เวลา
นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพ่ือให้ท างานตามค าถามที่ก าหนด เม่ือนักศึกษาท าได้ อาจารย์ประจ าห้องสอบจะเข้า
ไปตรวจสอบ ถ้าถูกต้องจะให้คะแนน แต่ถ้าไม่ถูกต้องจะให้นักศึกษาแก้ไขจนสามารถท างานได้ตามที่ค าถาม
ต้องการ นักศึกษาสามารถเลือกค าถามที่นักศึกษาม่ันใจว่าท าได้ การประเมินการสอบปฏิบัติสะท้อนถึงความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาและช่วยอาจารย์ผู้สอนให้เห็นภาพรวมการเรียนรู้ด้านโปรแกรม
ของนักศึกษาเพ่ือมาช่วยในการปรับการเรียนการสอน หลังจากการสอบปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะท าการเฉลย
ค าถามที่สอบปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจสามารถแก้ไขและน าสิ่งที่ผิดพลาดไปแก้ไขในการสอบครั้งถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 5.4.1 มคอ.3 วิชา 140-141 และ 140-150) 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ช่องทางส าหรับนักศึกษาในการอุทธรณ์ผลการเรียนมี 4 ช่องทางดังนี้ 
1. ระบบการยื่นอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขออุทธรณ์ผ่านธุรการ

ส านักงานคณะ 
2. นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรง เพ่ือสอบถามข้อสงสัย และขอดู

คะแนนของตนเอง 
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3. นักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ 
4. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ สน.78 (เอกสารประกอบ 5.5.1 

แบบฟอร์ม สน.78) โดยงานทะเบียนและประมวลผล  ไปยังผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

 
ทั้งนี้  หากตรวจสอบและพบว่าเกิดการแจ้งผลการเรียนผิดพลาด ผู้ประสานงานรายวิชาจะ

ด าเนินการท าเอกสารยื่นขอแก้ไขผลการเรียนผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรองผล
การเรียนใหม่ ก่อนการส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลท าการเปลี่ยนในระบบต่อไป 

ในการยื่นค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ นักศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สน.
78 แล้วยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นแล้วยื่นค าร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล หลังจาก
ยื่นค าร้องแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาที่งานทะเบียนฯ 

เม่ืองานทะเบียนได้รับค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มส่วนที่ 3 เพ่ือแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการทราบและพิจารณาแจ้งคณะ โดยให้
คณะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ โดยผู้อ านวยการกองวิชาการ
และพัฒนาศึกษาลงนามในส่วนที่ 4 และคณะจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งมติที่
ประชุมในการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนหรือยืนยันระดับคะแนนเดิมของแต่ละรายวิชาที่ระบุในค า
ร้องฯไปยังงานทะเบียนและประมวลผลเพ่ือบันทึกและแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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. 

 

 



61 
 

61 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to 
fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
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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.กระบวนการรับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องตามคุณสมบัติท่ีต้องการ 

การรับอาจารย์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผนอัตราก าลังโดย

ฝ่ายนโยบายและแผน ซ่ึงอยู่ภายใต้สังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่ดูแลโดยรอง

อธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

โดยกระบวนการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่มีการก าหนดคุณสมบัติ

ของต าแหน่งโดยสาขาวิชา และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการได้แก่ คณบดี หัวหน้าสาขา และอาจารย์ใน

สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีระบบการรับแบบ Ph.D. Ready ที่เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่อยู่

ภายใต้ข้อตกลงของการรับทุน เช่น นักเรียน พสวท. ที่จบในสาขาที่เก่ียวข้อง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การ

รับอาจารย์ด้วยวิธีการนี้ ทุกคนจะถูกสัมภาษณ์ก่อนเสมอ 

ส าหรับกระบวนการดูแลอาจารย์ จะมีการอบรมอาจารย์ใหม่ของวิทยาเขต ซ่ึงเน้นการชี้แจง

นโยบายและวิธีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนการอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเน้นด้านเสริม

ทักษะพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ 

คณาจารย์ยังได้รับคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบ กระบวนการต่างๆ ด้านงานบุคคล ผ่านการจัด

ประชุมต่างๆ ของทางวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  

2.การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

2.1 โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ

วิทยาเขต   สุราษฎร์ธานีจัดให้ประจ าทุกปี  

2.2 มีการจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย อย่างเช่น ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์

ใหม่, ทุนพัฒนานักวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย์ เป็นต้น   

2.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ไปน าเสนองานวิจัยยังต่างประเทศ หรื อท าวิจัย

ร่วมกับหน่วยงาน หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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2.4 จัดสรรงบประมาณในการซ้ือหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์   

     มีการบริหารและจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยมีการแบ่งภาระงานในสายสอน และวิชาการต าแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ 

3.การกระจายภาระงาน 

ทางคณะฯ ได้แจ้งให้สาขาวิชาให้จัดส่งรายชื่อผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา  หัวหน้าสาขาจัด

ประชุมการแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร นอกจากนี้ ในทุกภาคการศึกษาใหม่ จะมีการ

จัดสรรจ านวนนักศึกษาใหม่ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ ซ่ึงจะดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 

1-2 และขยับรายชื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปี 3-4 และตกค้าง ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมี

สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 20:1 โดยประมาณประมาณ 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service 

1. การก าหนดภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบ ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์สัดส่วนนักเรียนต่อ

อาจารย์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเกณฑ์สัดส่วน

จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ เป็น 20 ต่อ 1 ซ่ึง หลักสูตรมีอัตราส่วนเป็น 20 ต่อ 1 ตามก าหนด 

แต่ส าหรับการดูแลโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เฉลี่ย 4 โครงงานต่ออาจารย์ 1 คน และการดูแล

รายวิชาสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เฉลี่ย 4 กลุ่มต่ออาจารย์ 1 คน ซ่ึงทั้ง 2 รายวิชานั้นเปิด

พร้อมกันในภาคการศึกษาที่ 2 ซ่ึงเป็นภาระงานที่หนักของอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทาง

หลักสูตรได้ปรับให้จัดเปิดสัมมนาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3  และได้รับความร่วมมือจาก

อาจารย์ผู้สอนด้านคณิตศาสตร์และสถิติช่วยรับนักศึกษาในทั้ง 2 รายวิชา 

2. การก าหนดภาระงานเพ่ือให้อาจารย์มีเวลาส าหรับวิจัยและบริการวิชาการ 

ในการก าหนดภาระงานหลังจากก าหนดโดยกรรมการหลักสูตร จากนั้นจะมีการประชุมสาขาวิชา

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  โดยหลักๆ จะกระจายให้เท่าๆกัน แต่อาจมีเกณฑ์อ่ืนเพ่ิมเติม  เช่น  

อาจารย์ที่มีต าแหน่งบริหาร  อาจารย์ที่ประสงค์จะเลือกท าวิจัย   
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6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร, การเปิดรับสมัคร และการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการ

สอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และวิธีการอ่ืนใดตามที่

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ที่

ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 70 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่มีความเหมาะสม และมีความโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์และประเมิน โดยมีค าสั่งการแต่งต้ังอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 

 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

1. การก าหนดความสามารถ  (Competency) ของอาจารย์ 

ความรู้ความสามารถของอาจารย์จะถูกก าหนดโดยมหาวิทยาลัยจากนั้นอาจารย์ทุกท่านเข้าไป

ศึกษาและเลือกที่สอดคล้องกับตนเอง   

2. การประเมินภาระงานของอาจารย์  การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ  ประเมินสมรรถนะ 

และประเมินภาระงาน (LU)  โดยมีขั้นตอนเพ่ือการประเมินดังนี้ 

1.มหาวิทยาลัยก าหนดวัน เวลาให้อาจารย์ส่ง TOR  เพ่ือ commit งานใน ทุก 6  เดือน  

2. อาจารย์ส่ง TOR เพ่ือให้หัวหน้าสาขาวิชาตรวจสอบและยอมรับ 

3. มหาลัยก าหนด วัน เวลา ให้อาจารย์ส่งผลการปฏิบัติงาน  
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4. อาจารย์ส่งผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าสาขา จากนั้นมหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการประเมิน ที่

ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา  เจ้าหน้าที่ประเมิน และอาจารย์ในสาขาวิชารวมกันอย่างน้อย 5 

คน 

5.ส่งผลการประเมินให้คณะเพ่ือขึ้นเงินเดือน 

6.5 needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfil 

them 

นอกจากมีการส่งเสริมอาจารย์ด้านการอบรมความรู้เพ่ิมเติม การวิจัย และการเดินทางไปน าเสนอ

ผลงานแล้ว ทางสาขาวิชามีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือเติมเต็มความต้องการและความสามารถของ

อาจารย์ดังนี้  

1.ประชุมสาขาวิชาเพ่ือสอบถาม ความต้องการ และให้อาจารย์มีการเขียนแผนแต่ละปีเพ่ือพัฒนา

ตนเอง เช่น ปีที่จะท าผลงาน  ปีที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ  และปีที่จะท า PSUTPSF 

2. เสนอแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาต่ออาจารย์ และ เสนอต่อคณะเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน  

3. มีการท าศูนย์วิจัยของสาขาวิชา และเชิญชวนอาจารย์มาท าวิจัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ท า

วิจัยเป็นคู่ๆเพ่ือช่วยกัน 

4. คณะมีนโยบาย การมี mentor ที่มีต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เพ่ือการท าวิจัย โดยมีการจัดสรรทุน

ให้กับ mentor จ านวน 5000 บาท กรณีที่สามารถช่วยเหลือจนอาจารย์ได้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีนโยบายขั้นตอนในการบริหารจัดการบุคคลมีทั้งระบบสนับสนุนโดย

การให้รางวัล และ โทษตามข้อก าหนดในระเบียบบริหารงานบุคคล โดยปกติมีการประเมินภาระงานกับ

คณาจารย์และบุคลากรทุกคนเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก 6 เดือนตามปีงบประมาณ โดยมีการประกาศ

เกณฑ์การประเมินก่อนการประเมินจริง โดยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการก าหนดภาระงาน (TOR) โดยแบ่ง

ภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ในรูปของร้อยละ และบุคลากรต้องรายงานผลลงในระบบ 

hr-mis  จากนั้น ท าการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาระงาน 80% และ Competency 20% 
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โดยการประเมิน Competency ทางสาขาวิชาเน้นประเมินตามเกณฑ์ของงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ การรายงานผลภาระงานในระบบ hr-mis นั้นมีการค านวณไม่สอดคล้องกับการท างานจริงของ

คณาจารย์ในสาขาวิชา ในขั้นต้นสาขาวิชาได้ท าการประชุมและมีมติให้ท าหนังสือขอค าแนะน าไปยัง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในการกรอกภาระงานตามจริงของคณาจารย์ในสาขาวิชาลงใน

ระบบ 

นอกจากนี้มีระบบให้สนับสนุนเงินรางวัลในการท าวิจัยแก่อาจารย์ เพ่ือกระตุ้นการท าวิจัย ดังนี้   

      1. เงินรางวัลส าหรับอาจารย์ในการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับต่างๆ เช่น ตีพิมพ์

ระดับ  TCI  ระดับ SCHOPUS ระดับ ISI จะได้รับในวงเงินที่ต่างกัน 

     2. มีการให้สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับอาจารย์ที่ได้รับการต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ เช่น  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  10,000  บาท เป็นต้น  

ทั้งนี้ ทุกปีจะมีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างในหลายๆ ด้าน เช่น ตัวอย่างด้านการวิจัย  ด้านการ

เรียนการสอน  ด้านเป็นที่รักของศิษย์ และอ่ืน ๆ 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

1.การก าหนดและรายงานการท างานวิจัย 

  1.1 คณะมีการก าหนดแนวทางการวิจัยโดยการแจ้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้

อาจารย์รับทราบโดยเอกสาร และการก าหนดไว้ใน website ของคณะ  

  1.2 คณะก าหนดสัดส่วนความคาดหวัง  และจ านวนวิจัยที่อาจารย์ต้องท าในแต่ละปี  ผ่านฝ่าย

ประกันคุณภาพ ผ่านกรรมการประจ าคณะ จากนั้นจึงแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบต่อไป  

2. งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ที่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีผลงานตีพิมพ์งานวิจัย  Proceedings  

การบริการวิชาการ การผลิตหนังสือ เอกสาร รายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 
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Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors      

Associate/ 
Assistant Professors 

 1 1  100 

Full-time Lecturers 3 1 4  0 

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total      

 
 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2556   20 : 84 

2557   20 : 84  

2558   22 : 64 

2559   22 : 54 

หมายเหตุ จ านวนอาจารย์เป็นจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในสาขาวิชา 
Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional 
National Regional International 

2015  2  4 6 =6/16 

 

3.การแจ้งผลงานวิจัยและการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุง 
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   การแจ้งจ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่แจ้งจากผลการประเมินประกันคุณภาพ โดยหัวหน้า

สาขาวิชาแจ้งผลในที่ประชุมสาขาวิชา เพ่ือให้อาจารย์ทราบและปรับเพ่ิมการท างานวิจัยต่อไป 

 

 

 

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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 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. มีการวางแผนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด 

2. มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย 
รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการวางแผนการด าเนินการที่ชัดเจน นโยบายจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับสิ่งที่หน่วยงาน

ต้องการ แต่ด้วยสภาพการบริหารแบบรวมศูนย์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนเพียง 6 คน ซ่ึงอยู่ในสังกัดของกองการบริหารและการ

พัฒนายุทธศาสตร์ และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ส่งผลให้ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า

หลักสูตรที่จะมาช่วยงานทางด้านธุรการ จึงพบว่าสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ทุกคนในหลักสูตร

ต้องมาท างานธุรการของหลักสูตรด้วย 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated 

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
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(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้ระบบการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
จ านวน 3 – 5 คน ประกอบด้วย 
   1.1) ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
ประธานกรรมการ 
   1.2) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ  
   1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เป็นกรรมการ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ก าหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้ มี
ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
   3.1) สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 
   3.2) สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ 
ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 การจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ ขาดความสมดุล บุคลากรบางคนมีภาระงาน
มาก 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

1.มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
              1.1 จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              1.2 มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความต้ังใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มาติดต่อ 
              1.3 การท างานเป็นทีม หมายถึง ความต้ังใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
              1.4 ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนใน
การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
               1.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 
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2. มีการสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
      (1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
           1.1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  - 31 มกราคม 
           1.2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม  
      (2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
           2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
           2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
      (3) การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
           -ระดับดีเด่น     คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
           -ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
           -ระดับดี            คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
           -ระดับพอใช้     คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
           - ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
      (4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
           4.1) ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเป็นกรรมการ 
          4.2) ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
          4.3) ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุน ดังนี้ 
       1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
       2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
       3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรม
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) 
จ านวน 3 ข้อ บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และ
ให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ การประเมินสมรรถนะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

4. มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสายสนับสนุน มีการก าหนดการ
ประเมินแบบรูบิคที่ชัดเจน และเปิดให้สายวิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนด้วย 
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5.บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได้ก าหนด
ไว้ แต่เนื่องจากภาระงานที่มาก และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเป็นแบบรวมศูนย์ที่ขาดประสิทธิภาพ 
ท าให้การปฏิบัติงานท าได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ 

6.ผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 3.93 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

1.มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

   1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
   2) โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ 
   3) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)  
   4) โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 
   5) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) 
   6) กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   7) โครงการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
2. มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามสมรรถนะหลักที่

ก าหนดไว้ 
3. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการบริหาร

และการพัฒนายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้สังกัดกับทางคณะฯ และหลักสูตร 
4. แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เป็นเชิง

รุก ส่วน ใหญ่เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมตามนโยบายจากส่วนกลาง เช่น อบรม LEAN, อบรม Happy 
Workplace, อบรมเส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ 

5. ไม่มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการอบรมต่อปีส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบาง
โครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม  ทั้งนี้  ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดย
ภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากร
ได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

6. แม้จะมีสัดส่วนงบพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต่องบประมาณทั้งหมด แต่ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบ 

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
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1. มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเม่ือมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  
      ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  
            (1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
            (2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
            (3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
      ระดับช านาญการพิเศษ  
            ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

2. เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่น ซ่ึงเป็นผู้ มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความ
อุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากขาด
ระบบการวางแผนในการท างาน ขาดพ่ีเลี้ยงและความแม่นย าเรื่องของระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การท างาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง 
 

จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุน 

Support Staff 
บุคคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม High School 
มัธยมศึกษา 

Bachelor's 
ปริญญาตรี 

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

Library Personnel 
ห้องสมุด 

 3 1  4 

Laboratory Personnel 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 16 3 1 20 

IT Personnel 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 9 1  10 

Administrative 
Personnel 
กองบริหาร 

7 46 8  61 

Student Services 
Personnel (enumerate 

 29 6  35 
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Support Staff 
บุคคลากร 

Highest Educational Attainment 
ระดับการศึกษาสูงสุด Total 

รวม High School 
มัธยมศึกษา 

Bachelor's 
ปริญญาตรี 

Master's 
ปริญญาโท 

Doctoral 
ปริญญาเอก 

the services) 
กองวิชาการ 

Total 
รวม 

7 103 19 1 130 

Figure 2.6 - Number of Support Staff เดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559  
(รายงานวันที ่2 สิงหาคม 2559) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and 
up-to-date [1] 

       

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

       

8.3 There is an adequate 
monitoring system for student 
progress, academic performance, 
and workload [3]  
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

 

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

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

published, and up-to-date 

 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ทางหลักสูตรก าหนด ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยาเขต 

และมีการปรับปรุงตามรอบประชุมของคณะทุกปีก่อนประกาศรับนักศึกษาใหม่ 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated 

มีระบบการประเมิน  เกณฑ์การรับ จ านวนที่รับ และความเหมาะสมของแต่ละโครงการที่รับ  โดยมีการ
ประชุมของสาขาวิชา การประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีการเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงดังนี้  

1. ความเหมาะสมของคุณสมบัติของนักศึกษาตามแต่ละโครงการ 
2. จ านวนการรับในแต่ละโครงการของแต่ละหลักสูตร 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 
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 มีการน าเสนอความก้าวหน้าของผู้เรียน ดังนี้  
1. การแจ้งเกรดและผลการเรียนของนักศึกษา  online คะแนนกลางภาค  ปลายภาค  

  2.อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน และหน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนว่ามากน้อย 

หรือเหมาะสมหรือไม่ 

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

support services are available to improve learning and employability 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาดังนี้  
1.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแต่ละสาขาวิชาจะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับทุกชั้นปี และมี

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาหลักประกาศผลสอบกลางภาคเพ่ือชี้แจง แนะน านักศึกษา นอกจากการ
ให้นักศึกษามาพบตามที่นักศึกษาต้องการ 

2.มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะ การท างาน  การท างานกลุ่มและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.การส่งเสริมให้นักศึกษาไปแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT ซ่ึงมีนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้  
3.1. ตัวแทนภาคใต้ ไปแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยตัวแทนภาคใต้ ไปแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  

3.2.ผลงานสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยผลงานสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย  

 

3.3.การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมนอกสถานที่  

3.4.การให้นักศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being 

ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ หอพักนักศึกษา
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นหลัก ระบบ WiFi บริเวณหอพักและอาคารเรียน โรงอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
สะดวกซ้ือ  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบน้ าประปา ห้องเรียน ถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านเหล่านั้นของวิทยาเขต 

ห้องสมุด วิทยาเขตมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด โดยศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้เป็นผู้ดูแล และได้ด าเนินการแจ้งรายชื่อหนังสือที่มีอยู่พร้อมรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนไปยังคณาจารย์ทุกท่าน และคณาจารย์ทุกท่านสามารถสั่งซ้ือหนังสือโดยการส่งรายชื่อหนังสือที่ต้องการไป
ยังห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายใต้การดูและของศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้ ได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาทั้งวิทยาเขต จ านวน 5,000 คนโดยประมาณ จ านวน 
4 ห้อง ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 รับได้ 40 คน ห้องคอมพิวเตอร์ 5 รับได้ 60 คน ห้องคอมพิวเตอร์ 6 รับได้ 
80 คน และห้องคอมพิวเตอร์ 3 รับได้ 80 คน แต่ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 3 นั้นเป็นระบบบริการแบบ
เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงพบปัญหาในการให้บริการบ่อยครั้ง 

 

 

 

Intake of First-Year Students 

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2556  80 99 

2557  80 84 

2558  80 84 

2559  80 64 
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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 

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that 

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

ห้องเรียนทุกห้องได้รับการดูแลและบริหารจัดการด้วยระบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  

โดยหน่วยงานของวิทยาเขต ประกอบด้วย  

- งานจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายอาคารและสถานที่ สังกัดกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ 

- งานทะเบียนและประมวลผล สังกัดกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา และ 

- งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ สังกัดศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

ส าหรับความพอเพียงของจ านวนห้องเรียน เนื่องจากวิทยาเขตมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นและก าลังอยู่ในช่วง

ก าลังพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จึงท าให้การจัดตารางเรียนมีความจ าเป็นต้องจัดให้อยู่ในช่วงนอก

เวลาท าการ 

ส าหรับการใช้งานห้องเรียน มีขั้นตอนสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

หลักสูตรจัดส่งข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 

 

ตรวจสอบความครบถ้วนของรายวิชา 

เป็นไปตามแต่ละหลักสูตร 

 

หน่วยงานวิทยาเขต จัดตารางเรียนและห้องเรียน 

 

อาจารย์จะตรวจเช็ค 
ความสอดคล้องกันของห้องเรียน 

 

 

จากแผนภาพข้างต้น ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน อาจารย์จะแจ้งกลับไปยังกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 

ทั้งนี้อาจารย์จะต้องหาห้องเรียนไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม หากอาจารย์หรือนักศึกษาต้องการใช้ห้องเรียน

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 
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นอกเหนื อจา กการ เรียนการสอน ในคา บปกติ ของแ ต่ละภา คเรียน  สามารถจองผ่า นทา งเว็บ ไซ ต์ 

http://classroom.surat.psu.ac.th/reserve_room/ ได้  

ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องเรียน โดยทั่วไปในห้องเรียนจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ  

2. เครื่องฉายภาพสามมิติ  

3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  

4. คอมพิวเตอร์ และ 

5. สัญญาณ Wi-Fi  

แต่ความสมบูรณ์และความพร้อมของอุปกรณ์ในบางห้องเรียน มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนหรือบ ารุงรักษาโดย

อ้างอิงจากข้อมูลการแจ้งปัญหาจากศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  ซ่ึงบุคลากรสามารถเข้าระบบออนไลน์เพ่ือแจ้ง

ซ่อมหรือบ ารุงรักษาได้ 

นอกจากนี้คณาจารย์ในหลักสูตรมีได้ต้ังข้อสังเกตในส่วนที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 

1. สัญญาณ Wi-Fi ประจ าห้องเรียนมีความส าคัญมาก เนื่องจากในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการจัดการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งผล

ให้สื่อที่ใช้กับนักศึกษาของหลักสูตรมีความจ าเป็นต้องอาศัยการค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

ส าหรับห้องเรียนในปัจจุบันยังคงมีห้องบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Wi-Fi ทางหลักสูตรอาจจะ

ต้องสะท้อนไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการ 

2. ไม่มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับนักศึกษาของหลักสูตรส าหรับท าวิจัยในรายวิชาโครงงานพิเศษ   
ส่งผลให้โครงงานนักศึกษาที่ออกมายังไม่สามารถสะท้อนถึงความทันสมัยและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล

เท่าที่ควร  

9.2 The library and its resource are adequate and updated to support education and 

research 

ห้องสมุดและทรัพยากรได้รับการดูแลและบริหารจัดการด้วยระบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ 

โดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซ่ึงมีเพียงแห่งเดียว ณ อาคารบริการวิชาการกลางและ

อาคารเรียนรวม ให้บริการนักศึกษาทุกหลักสูตร  

      ส าหรับหลักสูตรนี้ ในขณะที่ท าการ เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการก าหนดชั่วโมงศึกษาด้วย
ตนเอง นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด โดยที่ภายในห้องสมุดแบ่งเป็นโซนต่างๆ  
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เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยช่วงเวลาที่ให้บริการระหว่างเปิดภาคการศึกษามี
ดังนี้ 

- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น.  
- เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. 

และช่วงปิดภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อนมีดังนี้ 
- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
- เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 

ระบบที่ห้องสมุดน ามาใช้บริการเป็นระบบอัตโนมัติในเรื่องการยืม-คืน หนังสือและการแจ้งหนี้จากการยืม 
โดยนักศึกษาและบุคลากรมีขั้นตอนดังนี้ 
 

สืบค้นจากฐานข้อมูล OPAC 

 

ค้นหาหนังสือจากชั้นหนังสือ 

 

น าหนังสือเข้าระบบยืน-คืนอัตโนมัติ 
 

ในส่วนของการสั่งซ้ือหนังสือและสื่อประกอบการเรียนการสอนของหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ 
 

ศูนย์ฯส ารวจความต้องการ 

 

หลักสูตรส่งรายชื่อหนังสือ 

 

ตรวจสอบทรัพยากรจากศูนย์ 

 

        พัสดุสั่งซ้ือ 

มี ไม่มี 
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      สิ่งที่ระบบจะเพ่ิมเติมในครั้งต่อไป คือ การตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอนว่าหนังสือที่สั่งซ้ือไปนั้น ได้มา

หรือไม่ หากไม่สามารถจัดซ้ือหนังสือดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งกลับมายังผู้สอนเพ่ือผู้สอนได้จัดหารายชื่อ

หนังสือที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอนต่อไป 

 นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนังสือที่สั่งซ้ืออาจจะ

ไม่ทันสมัย นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าห้องสมุด เพราะคิดว่า ความรู้สามารถค้นหาได้จากเ ทคโนโลยีรอบตัว  

ดังนั้นสิ่งที่ห้องสมุดควรด าเนินการ คือ การสอบถามรูปแบบความต้องการใช้ห้องสมุดจากนักศึกษา เพ่ือน ามา

ปรับปรุงการให้บริการที่ตรงกับความต้องการ 

9 .3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research 

ห้องปฏิบั ติการและอุปกรณ์ได้รับการดูแลและบริหารจัดการด้วยระบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ โดยหน่วยงานของวิทยาเขตดังต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
- ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โดยงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ในส่วนของหลักสูตรไม่ได้ใช้ทรัพยากรจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แต่ส าหรับห้องปฏิ บัติการ
คอมพิวเตอร์นั้น มีทรัพยากรทั้งหมด 4 ห้อง เป็นห้องที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์
ทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร ในกรณีที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนเฉพาะในหลักสูตรมีจ านวนห้องเพียง 3 ห้อง
ที่สามารถใช้งานในการเรียนการสอนได้ 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
 สิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านทางสื่ออิเล็กทรกนิกส์ ได้รับการดูแลและบริหาร
จัดการด้วยระบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ โดยขึ้นอยู่กับงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและ
การเรียนรู้ 
 
9.5 The standards for environment, health and safety, and access for people with 
special needs are defined and implemented 
 มาตรฐานส าหรับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการเข้าถึงส าหรับบุคคลภายนอก 
ได้รับการดูแลและบริหารจัดการด้วยระบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ โดยหน่วยงานของวิทยาเขต
ดังต่อไปนี้ 
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- อาคาร สถานที่ ความสะอาด ความปลอดภัย โดยงานจัดการทรัพย์สิน กองการบริหารและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

- หอพัก สุขภาพ ยาเสพติด สันทนาการ โดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  
 

ในส่วนนี้ทางหลักสูตรได้รับทราบจากการประชาสัมพันธ์ของผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
1. การดูแลความปลอดภัยของชีวิตเบื้องต้น ได้แก่ การติดต้ังกล้องวงจรปิด  การมีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยประจ าตึกเรียน การมีศูนย์ช่วยเหลือ (ชมรมกู้ภัยฯ)  
2. การให้บริการต่างๆเก่ียวกับสุขภาพ ได้แก่ การให้บริการห้องพยาบาลและยาทั้งใน-นอกเวลาราชการ 

การดูแลนักศึกษาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านสุขภาพ ด้านจิตใจและบริบทด้านสังคม 

โดยนักศึกษาของหลักสูตรจะต้องเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงการม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 
2. โครงการพลังวัยใส  มหาวิทยาลัยสีขาว 
3. โครงการเครือข่ายแกนน าปฐมพยาบาล 
4. โครงการรักนวลสงวนตัว รักยิ่งใหญ่สู่อนาคต 
5. โครงการร้านอาหารปลอดภัย ชาว ม.อ. 
6. โครงการพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักศึกษาและศิลปะป้องกันตัว 
8. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
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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 

AUN 10  

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
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10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและประเมินตนเองประจ าปี ได้ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ ศิษย์เก่า/

บัณฑิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการหรือคณาจารย์ภายนอก โดยการสัมภาษณ์หรือส่งเอกสารให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณา ตามความเหมาะสมของการสื่อสาร ดังข้อมูลที่ได้รับเม่ือปรับปรุงหลักสูตร ต่อไปนี้ 

แหล่งข้อมูล stake holder วิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ศิษย์เก่า ข้อมูลจากบัณฑิตที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับรายวิชา ทักษะที่ขาด

แคลน และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ กรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการ

ดังนี้  

1.ปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของ

ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลือก ที่สามารถปรับเนื้อหา

ได้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์  

2. จัดอบรมเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาที่ใกล้จบ เพ่ือให้ได้รับความรู้

เพียงพอ  

3.น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการขาดแคลนครุภัณฑ์ไปยังผู้บริหาร และท า

เรื่องของบประมาณเพ่ือซ้ือคุรุภัณฑ์เพ่ิมเติม  

ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับทักษะ การใข้

เครื่องมือ  การใช้โปรแกรมต่างๆ อีกทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  

กรรมการหลักสูตรน าข้อมูลมาด าเนินการดังนี้  

1.อบรมความรู้ ทักษะเพ่ิมเติมให้นักศึกษา  

2.ประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนก าชับในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นักศึกษา  

3.ปรับเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรเท่าที่ท าได้  
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10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรถูกก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยสาขาวิชาด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรผ่านกรรมการประจ าคณะ  ผ่านกรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต  และผ่านกรรมการสภา

วิทยาเขต  และผ่าน สกอ 

ระบบการประเมินหลักสูตรเป็นดังนี้  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  (ตามขั้นตอนในหัวข้อ AUN 1) 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อย  เช่น การปรับเพ่ิมรายวิชา  การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 

โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

2.1 กรรมการหลักสูตรประชุมสรุปประเด็นปัญหา และเสนอเรื่องเข้าสู่กรรมการประจ า

คณะ 

2.2 คณะพิจารณาผ่านมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของการปรับเปลี่ยน  

2.3 หากเป็นการปรับแผนการศึกษาหรือโครงสร้างหลักสูตร คณะจะท าการเสนอผลการ

พิจารณาจากกรรมการประจ าคณะไปยังวิทยาเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ตามล าดับ 

2.4 หลักสูตรด าเนินการปรับเปลี่ยนหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว  

การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการประชุมกรรมการประจ า

คณะ ในการแสดงความคิดเห็น เช่น ความล่าช้าของการท าเรื่องปรับเปลี่ยน ซ่ึงห ากมีเรื่องดังกล่าว

กรรมการจะเสนอผ่านคณบดีเพ่ือไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตต่อไป   

 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการด าเนินการ

ดังนี้  
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ระดับชั้นเรียน คณาจารย์ผู้สอนทุกคนจะท าการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในทุกภาค

การศึกษาผ่านการท า มคอ. 3 การปรับปรุงระดับชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน  หรือทีมผู้สอนเป็นคน

พิจารณาความเหมาะสม เช่น การยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน การปรับเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น  

การปรับเปลี่ยนวิธีการเช่น ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ lecture เป็นแบบ active learning หรือการใช้สื่อ

เพ่ิมเติมให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  นอกจากนี้กรณีมีปัญหาเรื่องคนสอนมีภาระเยอะสาขาวิชามีการปรับ

รูปแบบการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เป็นแบบใช้ สื่อ social มาช่วยสอน ในส่วนของการ

ปฏิบัติการโดยให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อเหล่านั้นและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนอาจารย์ สอนบรรยายในส่วน

ของเนื้อหา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานจะท าการปรับปรุง มคอ. 3 ตามข้อตกลงในทีมและน าข้อมูล

การจัดเรียนการสอนในภาคการศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงเพ่ิมเติม 

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน มีการปรับปรุงการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่เกิดไม่มาก เพราะ

รูปแบบการประเมินส่วนใหญ่เป็นลักษณะการประเมินตามสภาพจริง คือมีความหลากหลายและใช้การประเมิน

หลายรูปแบบอยู่แล้ว  เว้นแต่ในกรณีที่ต้องสอนนักศึกษาเป็นจ านวนมาก และหลายกลุ่ม  และมีปัญหาเรื่องคน

ตรวจ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบจากแบบอัตนัย เป็น ปรนัย หรือเป็นทั้งสองอย่าง   นอกจากนี้ 

อาจมีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การเก็บคะแนน คะแนนเก็บ  กับคะแนนกลางภาค หรือ ปลายภาค  เป็นต้น  

ในระดับสาขาวิชาสาขาวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตามนโยบายของ

คณะและวิทยาเขต  โดยมีการด าเนินการดังนี้  

1.หัวหน้าสาขาวิชารับทราบนโยบายจากกรรมการประจ าคณะ 

2.จัดปร ะชุ มสาขาวิช าเพ่ือชี้ แจ งน โยบาย   เช่ น  ก าร มี active learning 50% การสอน เป็ น

ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 20% และเพ่ิมไปเรื่อยๆ หรือการให้มี 1 วิชา  ใน 1  สาขา ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งเทอม ซ่ึงจัดในรายวิชา 140-360 Human-Computer Interaction ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 หรือการ

จัดกลุ่มผู้เรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียนละอย่างน้อย 80 คน  เป็นต้น ส่วนรูปแบบการวัดและ

ประเมินผลในปีที่ผ่านมายังไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัก ยังคงเป็นรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงและเน้น

ความหลากหลายของการประเมิน 

ในระดับคณะเป็นการรับนโยบายมาจากวิทยาเขต โดยสื่อสารไปยังสาขาวิชาผ่านการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ประชุมคณะการมการบริหารคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายต่อหัวหน้าสาขาวิชาและกรรมการทุกคน
ทราบ และน าไปด าเนินการต่อไป  
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ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตได้มีนโยบายการเปิดสอนรายวิชาชีพเลือกได้ไม่เกิน 
1 เท่า ตามแผนการเรียน ซ่ึงทางหลักสูตรไม่เห็นด้วยกับการเปิดวิชาชีพเลือกดังกล่าว จึงท าการชี้แจงการเปิด
รายวิชาเป็น 2 เท่า เนื่องจากรายวิชาชีพเลือกควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจมากกว่า
ประกอบกับในหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาเพียงพอต่อการกระจายเรียนในรายวิชาทั้ง 4 วิชา แต่การจัดตาราง
เรียนของงานทะเบียนและประมวลผลกลับเป็นการบังคับให้นักศึกษาเลือกเรียนได้เพียง 2 วิชา เนื่องจากจัดคู่
วิชาให้มีเวลาเรียนที่ชนกัน 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยในรายวิชา สัมมนา 

โครงงาน 1  และโครงงาน 2 นอกจากนี้มีน าผลการวิจัยไปใช้เป็นดังนี้  

 1. อาจารย์แต่ละท่านท าวิจัย ที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง หรือตามแหล่งวิจัย  

 2. อาจารย์แต่ละท่าน น าผลวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา ปรับเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการ

สอน  หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 3. มีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนในบางรายวิชาของหลักสูตร 

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

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้  

1. อาจารย์น าเสนอปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกผ่านสาขาวิชา หรือผ่านคณะโดยตรง  

2. สาขาวิชาประชุมเพ่ือประเมิน และน าเสนอปัญหา หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะ เพ่ือน าเสนอไปยัง

วิทยาเขต  

3. ทางศูนย์สนเทศ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  หรือห้องสมุด ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ 

online มายังอาจารย์แต่ละท่านเพ่ือประเมินและน าเสนอความคิดเห็น  

รายการหลักฐาน  1.วาระการประชุมสาขาวิชา 2. แบบประเมินความพึงพอใจ online 3. บันทึกข้อความเพ่ือ

เสนอแนะปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

กลไก/ระบบ feedback การประเมิน การปรับปรุง 

1.เก็บข้อมูลจากบัณฑิตในวัน

รับปริญญา โดยให้บัณฑิต

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

2. น าแบบประเมินจาก

ผู้ประกอบการ ขณะที่ส่ง

บัณฑิตไปฝึกงานหรือสหกิจมา

วิเคราะห์  

 

ประเมินโดยเสนอเป็นวาระ

ประชุมสาขาวิชา หรือ

กรรมการหลักสูตร  

1. การปรับแบบฟอร์มของ
แบบสอบถามแก่บัณฑิตเพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
มากขึ้น 
2. การปรับเปลี่ยนจากให้
ประเมินโดยกระดาษ เป็นการ
ประเมินโดยใช้ online  คือใช้ 
google form เพ่ือท าให้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีก
ทั้งท าให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ซ่ึง
จะปรับใช้กับบัณฑิตที่จะรับ
ปริญญาในปี 2559 ต่อไป  
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

11.4 The types and quantity of research        

AUN 11 
Output 
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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        
 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

งานทะเบียนและประมวลผลได้รายงานผลการตกออก ดังตารางต่อไปนี้ 

ปีการศึกษา 

 

จ านวน 

นศ. ใน

รุ่น 

(รับเข้า) 

จ านวน

ปัจจุบัน 

ตาม

รหัส 

จ านวน นศ ส าเร็จ

การศึกษาในระยะเวลา 

(ปี) 

จ านวน นศ ท่ีออกกลางคัน

ระหว่างในชั้นปี 

3 ปี 4 ปี มากกว่า 

4 ปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

เป็นต้น

ไป 

2554  (มิถุนายน  2554 - 

มีนาคม  2555) 

66 -    38   0 6 4 1 

2555  (มิถุนายน  2555 - 

มีนาคม  2556) 

99 -    44   14 5 0 1 

2556  (มิถุนายน  2556 - 

มีนาคม  2557) 

84 14    33*  หายไป 

20 คน   

10 16 1 2 
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2557   (สิงหาคม  2557 

- พฤษภาคม  2558) 

84 65   -   12 10 2 0 

2558  (สิงหาคม  2558 - 

พฤษภาคม  2559) 

64 49   -   4 9 1 0 

2559  (สิงหาคม  2559 - 

พฤษภาคม  2560) 

56 49   -   11 7 0 1 

2560  47 47  -      

ที่มา งานทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

 ส าหรับนักศึกษาตกออกและตกค้างส่วนใหญ่เกิดจากการมีผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะมี

นโยบายในการพิจารณาการตกออกโดยให้คณาจารย์ในหลักสูตรทบทวนผลการเรียนและน าเข้าสู่กรรมการ

ประจ าคณะเพ่ืออนุมัติก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบผล 

 การด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลการตกออก หรือลาออก ย้ายสาขามีการด าเนินการดังน้ี 

 1.ฝ่ายวิชาการของคณะน าข้อมูลเข้ากรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้

เกรดเป็นกรณีพิเศษส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในขั้นวิกฤต เพ่ือป้องกันการตกออก หรือลาออก  

 2.คณะแต่งต้ังกรรมการชุดพิเศษเพ่ือดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง มีกระบวนการพบนักศึกษาเพ่ือพูดคุย 

สอบถาม ให้ค าปรึกษา เพ่ือทุเลาปัญหา  แก้ปัญหา  ช่วยเหลือ  

 3.กรรมการประจ าคณะมีความเห็นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้

นักศึกษาได้เกรดดีขึ้น  

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
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หลักสูตรฯ การจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี งานทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้

สรุปข้อมูล จ านวนนักศึกษา ไว้ท่ี http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php  ปัจจุบัน 8 

ส.ค. 2559 มีรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาดังนี้ 

ตารางสถิติจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

 53 54 55 56 57 58 59 60 รวม 

 ข้อมูลปีการศึกษา  2558  0 0 5 62 65 60 56 - 248 

ข้อมูลปีการศึกษา  2559   0 0 0 14 65 49 49 47 224 

 

จากตารางสถิติจ านวนนักศึกษาข้างต้น การจบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 56 ในปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาตกค้างจ านวน 14 คน และจบตามระยะเวลา 4 ปี จ านวน 48  คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 โดยมี 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตกค้าง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 

ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้เปิดรายวิชา 140-220 Mathematics for 

Information Technology รองรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านวิชาดังกล่าว โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ลงทะเบียน

จ านวน 39 คน เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถจบได้รวดเร็วขึ้น 

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

 1. มหาวิทยาลัยได้จัดการส ารวจการได้งานของนักศึกษาจากทุกปี ในช่วงรับปริญญา (ในเดือน

กันยายนของทุกปี) โดยในปีการศึกษา 2558 ได้สรุปข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี

การศึกษา 2558 ไว้ท่ี https://job.psu.ac.th/r_summary58.asp  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

       จ านวน  ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558  68  - 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม    65  - 

http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php%20%20ปัจจุบัน
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จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (ไม่รวมศึกษาต่อ)  65  - 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า (ไม่รวมศึกษาต่อ)  -  46.15 

จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างานแล้ว    30  46.15 

จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ     0  0 

จ านวนบัณฑิตที่ยังไม่ท างาน    35  53.85 

 

 เม่ือพิจารณาในด้านการมีงานท าของบัณฑิตที่จบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมาทั้งหมด 
พบว่า บัณฑิตที่จบไปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 46.2 รองลงมาได้แก่ พนักงาน
ออฟฟิศ โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ 

 

  2.คณะมีการน าวาระเรื่องการได้งานท าแจ้งกับกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา แก้ไข และปรับปรุง 

กระบวนการต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้งานท ามากขึ้น โดยสาขาวิชาได้ปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาของการฝึกสห

กิจเพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้งานท าของนักศึกษา 

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

คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงานวิจัยอยู่ในปริมาณน้อย

ดังจะแสดงได้ในเอกสาร (เอกสารหมายเลข 11.4.1 งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร) ซ่ึงเป็นผลเนื่องมาจาก

หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการมากกว่าเชิงวิจัยให้กับนักศึกษา และอาจารย์ใน

หลักสูตรมีภาระงานสอนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ในหลักสูตรจึงมีการพัฒนาความรู้ใน

เชิงความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก เช่น พัฒนาโปรแกรมจัดการความปลอดภัยและ



99 
 

99 
 

ปกป้ องข้อมูลสมาร์ท ดีไวซ์ , Train the Trainer: Big data using Spark Workshop, Data Analytics for 

Real Application เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ) แต่อย่างไรก็ดีหลักสูตรได้ผลักดันการท าวิจัยให้กับอาจารย์ใน

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในความเชี่ยวชาญของผู้สอนดังในโครงการ

ห้องปฏิบัติการและวิจัย ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 11.4.2 หนังสือโครงการ

อนุมัติ) 

 

          เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ยัง

ไม่เน้นเรื่องการท าวิจัยของนักศึกษา การตีพิมพ์บทความวิชาการโดยนักศึกษาจึงยังมีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ดี

หลักสูตรมีวิชาสัมมนา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  ซ่ึงเป็นวิชาที่ เน้นเรื่องความเข้าใจของการท าวิจัย 

นักศึกษาในวิชานี้จะได้อ่านบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับการท าวิจัย และเตรียมความพร้อมของการท าวิจัย ได้ถูกปรับรูปแบบจากการศึกษางานวิจัยของผู้อ่ืน

มาเป็นการท าวิจัยเชิงโครงงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 ทุกคนในหลักสูตร ได้เขียนบทความ

วิชาการ เพ่ือที่จะพัฒนาความผลการเรียนรู้ ด้านการท าวิจัยให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 11.4.3 

ตัวอย่างสัมนานักศึกษา)   

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีวิชาสหกิจศึกษา ที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัย (สถานบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร) ในขณะที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสหกิจ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ใน

สาขาวิชาได้ร่วมกันเขียนบทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและวารสาร (เอกสารหมายเลข 11.4.4)  

 ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาใน

รายวิชา 140-357 Information System for Healthcare และ รายวิชา 140-452 Data Mining ที่ส่งเสริม

การเรียนในรายวิชาให้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย โดยการให้จัดท าบทความทางวิชาการ เพ่ือส่ง

เข้าร่วมประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข 11.4.5) 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
 หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  เพ่ือการพิจารณาและวางแผนปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
บัณฑิตต่อไป 
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          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจในผลการท างาน
ของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรประกอบด้วย 
 

1. ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. นักศึกษาปัจจุบัน 
3. ศิษย์เก่า   

 
  หลักสูตรด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ประจ าปี 2559 (เอกสารหมายเลข 1.3 หนังสือขอความ
อนุ เคราะห์ ) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความต้องการในตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ ดี ถึง ดี
มาก (เอกสารประกอบ 1.4 ผลแบบสอบถามสถานประกอบการ ) โดยสถานประกอบการมีความต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนั้น ความรู้ พ้ืนฐานที่ดี  มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดกับของเดิมในองค์กร สามารถปรับตัวเข้า กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
สามารถสื่อความหมายที่ตัวเองต้องการน าเสนอได้ (ทักษะการน าเสนอและการสื่อสารที่ ดี) ซ่ึงหลักสูตรฯ ได้
สอบถามผู้ประกอบการควรพึงพอใจต่อมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตร (Learning Outcome) 
โดยได้รับผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก 
  หลักสูตรด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบัน ประจ าปี 2559 (เอกสารหมายเลข 11.5.1 
ลายเซนต์และผลการสัมภาษนักศึกษา รูปที่มอบของ) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และด้านอ่ืนๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และทางมหาวิทยาลัยได้ส ารวจความพึงพอใจด้านการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา (https://tes.psu.ac.th/login.asp)  
  หลักสูตรยังได้รวบรวมผลส ารวจจากศิษย์เก่า ในด้านการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน วิชาเรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการของบัณฑิต โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี ถึง ดีมาก (เอกสารประกอบ 1.5 ผลการส ารวจ
ความความพึงพอใจของศิษย์เก่า) 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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ส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง  
2. มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย  
3. นักศึกษามีความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  “....โดยถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง...” 
4. หลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาให้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยจัดส่งประกวดแข่งขัน ทั้งสหกิจศึกษาและ

การแข่งขันเขียนโปรแกรมของ ACM โดยมีผู้ได้รับรางวัลจ านวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานสหกิจ
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานสหกิจศึกษาประเภทโครงงาน ระดับ
ภาคใต้ตอนบน จ านวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาประเภทนวัตกรรม
ระดับภาคใต้ตอนบน จ านวน 1 รางวัล และตัวแทนภาคใต้ในการแข่งขันเขียนโปรแรกมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย 

 
 

5. วิชาชีพมีการสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  ITPE ซ่ึงเป็น
การเปิดโอกาสในการสมัครงานได้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรอบปี 2558 มี
นักศึกษา 2 รายผ่านการสอบ ITPE 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 
1. ขาดทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 
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2. ขาดทรัพยากรเฉพาะทางในการเรียนรู้  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพ่ือการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ   

3. นักศึกษาไม่มีลักษณะนิสัยในการอ่านหนังสือ ขาดทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. ระดับความรู้ของนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก และนักศึกษาเข้าใหม่ขาดการรับรู้ในเนื้อหาที่

แท้จริงของหลักสูตร 
5. ด้วยข้อจ ากัดทางทรัพยากรจึงท าให้หลักสูตรไม่สามารถเปิดรายวิชาชีพเลือกได้มากเท่าที่ควรจะเป็น  

แนวทางการพัฒนา 
1. ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 

 สอดแทรกการน าเสนอผลงานในรายวิชา 

 ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เป็นภาษาอังกฤษ  

 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ  

 เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาภาษาอังกฤษจาก 12 หน่วยกิตเป็น 15 หน่วยกิต และ
จัดล าดับการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (Listing-Speaking, Reading-Writing, 
Communication skill, Academic English, English for Working ) และจัด 
Communication skill ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. จัดท างบประมาณครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน ในงบเงินรายได้ และได้น าเสนอทุกปีงบประมาณ 
3. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น ให้อ่านและน าเสนอในชั้นเรียน หรืออ่านหนังสือนอกเวลาตอบ

ค าถามชิงรางวัล เป็นต้น 
4. ระดับความรู้ของนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก และนักศึกษาเข้าใหม่ขาดการรับรู้ในเนื้อหาที่

แท้จริงของหลักสูตร 

 ปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ 

 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือสอนเสริม (พ่ีสอนน้อง) 

 ปรับเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 ส่งเสริมให้รุ่นพ่ีกลับไปแนะแนวน้องๆ ที่โรงเรียน 

 เสนอแนะให้จัดอบรมครูแนะแนวให้เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร โดยส่วนกลาง 
5. น าเสนอความจ าเป็นในการเปิดวิชาชีพเลือกเพ่ือให้คณะฯ พิจารณาต่อไป  



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  34 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

1 
จ า

นว
นห

ลัก
สตู

ร (
7) 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด    

2  -ระดับปรญิญาตร ี 2   

3  -ระดับ ป.บัณฑิต    

4  -ระดับปรญิญาโท    

5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง    

6  -ระดับปรญิญาเอก    

7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด    

8 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง    

9  -ระดับปรญิญาตร ี    

10  -ระดับ ป.บัณฑิต    

11  -ระดับปรญิญาโท    

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง    

13  -ระดับปรญิญาเอก    

14 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า (

6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา    

15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี      246   

16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต    

17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท    

18 
 -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้น
สูง 

   

19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก     

20 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
แล

ะ
คุณ

วุฒิ
กา

รศ
ึกษ

า (
20

) 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

21   

21 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

0   

22 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

8   

23 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

13   

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 17   

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

0   



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  35 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

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

     8   

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

11   

28 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2   

29 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0   

30 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

0   

31 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

2   

32 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

0   

33 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0   

34 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

0   

35 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

0   

36 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

0   

37 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

0   

38 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

0   

39 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

0   

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 า

หล
ักส

ตูร
 (1

2)
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2   

41  -ระดับปรญิญาตร ี 0   

42  -ระดับ ป.บัณฑิต 0   

43  -ระดับปรญิญาโท 3   

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0   



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  36 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

45  -ระดับปรญิญาเอก 2   

46 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

   

47  -ระดับปรญิญาตร ี 0   

48  -ระดับ ป.บัณฑิต 0   

49  -ระดับปรญิญาโท 0   

50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0   

51  -ระดับปรญิญาเอก 1   

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์ป

ระ
จ า

หล
ักส

ตูร
 (2

0)
 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

   

53 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

7   

54 

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

4   

55  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 0   

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

3   

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้

0   



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  37 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

58 

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

5   

59  -ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 0   

60 
 -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0   

61 
 -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

0   

62 
 -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

0   

63 
 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0   

64 
 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0   

65 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

0   

66 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

   

67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ    

68 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

   

69 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

   

70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ    



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  38 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

นานาชาติ  

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

   

72 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด  246   

73 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่อง
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา 

   

74 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่ประกอบอาชีพอิสระ) 

   

75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ    

76 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

   

77 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว 

   

78 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   

79 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท    

80 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร    

81 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

   

82 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

   

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ
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ปร
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ท 
(16

) 

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

   

84 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีม่กีารตีพิมพ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง  

   

85 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

   

86 

 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า

   



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  39 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

87  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร    

88 
 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

   

89 

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

   

90 

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

   

91  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร    

92 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

   

93 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

   

94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ    

95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ    



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  40 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

96 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

   

97 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

   

98 
 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

   

99 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
เอ

ก 
(1

5)
 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

   

100 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

   

101 

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

   

102  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร    

103 
 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

   

104 

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

   



 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน หนา้ที่  41 
 

# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

105 

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

   

106  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร    

107 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

   

108 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

   

109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ    

110 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

   

111 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

   

112 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

   

113 
 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

   

114 

นัก
ศึก

ษา
 

เต
็มเ

วล
าเท

ียบ
เท

่า (
7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)     

115  -ระดับอนุปรญิญา    

116  -ระดับปรญิญาตร ี    

117  -ระดับ ป.บัณฑิต    

118  -ระดับปรญิญาโท    

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง    

120  -ระดับปรญิญาเอก    

121 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจัย

 (2
4)

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในสถาบัน 

   

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

125 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบัน 

   

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

129 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

   

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

133 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

   

134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

137 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ    

138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

141 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่    

142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

145 
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(73

) จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

   

146 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

   

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

150 

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

   

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร    

155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

158 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

   

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

162 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
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# ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบัน 

วารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

166 

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

   

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร    

171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

174 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

   

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

178 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

   

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

182 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับ
การจดทะเบียน 

   

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
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184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

186 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่น
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

   

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

190 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

   

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

194 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

   

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

198 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

   

199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

202 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ    

203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

206 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

   

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
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208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

210 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

   

211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

214 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

   

215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

  

รวมจ านวนข้อมลูที่ต้องกรอก    

 


