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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดท าข้ึนเพื่อรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตร
ได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนา  

ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561) รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้  สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงาน
จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การ
ผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
 
   หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

                                                                        กรกฎาคม 2561 
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สารบัญ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 6 
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บทที่ 3 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 22 
บทที่ 4 การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และแนวทางการพัฒนา 89 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2560 (วันที่  1 สิงหาคม 2560 - 31 
กรกฎาคม 2561) และได้จัดท ารายงานประเมินตนเองและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปี
การศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์  AUN QA ทั้ง 11 

ด้าน ดังนี้ 
1. AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
2. AUN 2: Program Specification (ข้อก าหนดของหลักสูตร) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
3. AUN 3: Program Structure and Content (โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
4. AUN 4: Teaching and Learning Approach (แนวทางการเรียนการสอน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
5. AUN 5: Student Assessment (การประเมินผู้เรียน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
6. AUN 6: Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
7. AUN 7: Support Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2  
11. AUN 11: Output (ผลผลิต) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2 
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บทท่ี 1 ส่วนน า 
 
1.1 ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาธุรกิจ
เทคโนโลยีสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2548 หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
ระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559  

โดยปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 60) ใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ในการเรียนการสอน ไปแล้ว 1 ปี 
ส่วน นักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 (รหัส 57-59) ใช้เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งเดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีที่ สกอ. ก าหนด ได้มีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 
2)  และใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
(มคอ.1) มาพิจารณาก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  
 
1.2  วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

1.2.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ

งานธุรกิจ 
1.2.2 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ในด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร 
2) หลักสูตรนี้ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3) หลักสูตรนี้บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ

เป็น 
 ผู้ประกอบการ 

1.2.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังน้ี 
1) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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1.3 โครงสร้างการจัดการองค์กร และการบริหารจัดการ 
 
 

 
 
1.4 นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ยึดแนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดย
ก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสรา้งระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น 
หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลกัสตูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของสาขาวิชา 
 
1.5. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต 

4.1 โครงสร้างหลักสูตร   

ก.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต  
1)    กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  
2)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต  
3)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระบบสารสนเทศ
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต  
1)    กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต  
2)    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต  
-      กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต  
-      กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต ์ 12 หน่วยกิต  
-      กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์ 9 หน่วยกิต  
-      กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต  
3)    กลุ่มวิชาชีพเลอืก 6 หน่วยกิต  
4)    โครงงานหรอืสหกจิศึกษา 7 หน่วยกิต  
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต  

 
4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

o ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
o ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
o ดร.วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ (ยืมตัวไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาเขตหาดใหญ)่ 
o ผศ.อภิรดา ธาดาเดช (ย้ายมาแทน ดร.วิศิษฎ์ จากวิทยาเขตหาดใหญ)่ 
o อาจารยธ์นัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ 
o อาจารยส์ันติ โชติแก้ว 

 
 นักศึกษา และอัตราการส าเรจ็การศึกษา 

 
ตารางที่ 1.1 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  38 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 34 
3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอสิระ  23 
4. จ านวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  . 
5. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจ านวนบัณฑิตที่จบ

การศึกษาทั้งหมด (อย่างน้อยรอ้ยละ 20) 
- 

6. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )  - 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 38 100 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 34 89.50 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอสิระ) 

11 32.35 

4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ* 9 26.47 
5. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ* - - 
6. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท* - - 
7. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑท์หาร* 1 8.51 
8. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเรจ็การศึกษา บวกจ านวนบัณฑิต
ที่ประกอบอาชีพอิสระ(3+4) 

20 58.82 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2559 
 
 ศิษย์เก่า 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของหลักสตูรปรบัปรุงเมื่อปกีารศึกษา 2548 
(นักศึกษารหัส’48) จนถึงปัจจุบัน (ปี 2557) รวมมีศิษย์เก่าของหลักสูตร จ านวน 584 คน  
 
 
4.3 บุคลากรสนับสนุน 
 ไม่มี เนื่องจากใช้นโยบายแบบรวมศูนย์ บุคคลากรสายสนบัสนุนให้บริการส่วนรวมงานของคณะ ไม่มี
การจ าแนกส าหรับสาขาวิชา  
 
4.4 นักศึกษา 
 
ตารางท่ี 1.2 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
Academic Year Students 

1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year >4th 

Year 
Total 

2556 102 40 118 69 9 214 
2557 93 79 34 116 4 242 
2558 64 70 57 33 9 221 
2559 79 45 57 52 11 219 
2560 23 46 35 45 18 235 

 
 
4.5 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

- ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน 3 ห้อง 

ชื่ออาคาร ลักษณะรูปทรง 
พื้นที่รวม 
(ตรม.) 

การใช้ประโยชน์ 

อาคารเรียน    
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้นทรง
ปั้นหยา 

18,197 เพื่อเป็นอาคารเรียนและ 
อาคารปฏิบัติการ 

2) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลาง
และอาคารเรียนรวม 

ทรงโค้งตัวยู 29,497  เพื่อการเรียนการสอน 

อาคาร    
3) โรงอาหาร  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 

ชั้น ทรงกลม ชั้นล่างเปิดโล่ง 
226.28 โรงอาหาร 

4) อาคารเรียนและส านักงานวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี และหอประชุม
พร้อมครุภัณฑ์ 2 หลัง  

ขนาด 2 ชั้น รูปแบบขยาย
หน้าจ่ัวทางเข้าหอประชุม
แบบฝังฝ้าเพด้าน 

5,508 ส านักงาน ห้องประชุม 
และหอประชุม 

5) โรงสูบน้ า 2 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมหน้าจ่ัว 20 โรงสูบน้ า 
6) ถังน้ าใต้ดินทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 300 ลบ.ม. ถังเก็บน้ า 
7) ถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  วงกลม เส้นผ่าศูนย์กล

าง11.60  
เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต 

8) แทงค์เก็บน้ า ค.ส.ล.  ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจ่ัว 56.18 เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต 

9) โรงสูบน้ า 1 หลัง อาคารที่พัก
อาศัย 

วงกลม 5  เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต 

    
10) อาคารหอพักนักศึกษา 
 

อาคาร 4 ชั้น จ านวน 4 หลัง 
มีห้องพักรวม 400 ยูนิต ไม่มี
ลิฟท์ 

12,795 หอพักนักศึกษา (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.) 

11) อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และ
บุคลากร 
- อาคาร 1 (โรงแรม) 
- อาคาร 2 (บริการ-โรงแรม) 
- อาคาร 3 (อาคารที่พักอาศัย) 
- อาคาร 4 (อาคารที่พักอาศัย) 

 

 
 
อาคารที่พัก 6 ชั้น (76 ยูนิต) 
อาคาร 1 ชั้น 
อาคาร 5 ชั้น (20 ยูนิต) 
อาคาร 5 ชั้น (20 ยูนิต) 

 
 

15,744 
704 
676 
675 

 

12) หอพักนักศึกษา 
- หอพักนักวิจัย 
- หอพักนักศึกษาชาย 
- หอพักนักศึกษาหญิง 

 
อาคาร 4  ชั้น (48 ยูนิต) 
อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ ละ 
58 ยูนิต 
อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ ละ 
48 ยูนิต 

 
3,550 
3,550 
5,060 
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- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 40 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 

- ห้องบรรยาย 
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่น่ัง จ านวน 7 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่น่ัง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่น่ัง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่น่ัง จ านวน 8 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 

   
4.6  วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ตารางที่ 1.4 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     หลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง

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

 
4.7  วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
ตารางที่ 1.5 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   
วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้  ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2. ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
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4. พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่มา: http://scit.surat.psu.ac.th 

 
5.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ มีความสมดุลกันระหว่างความรู้ และทักษะทั่วไป (Generic) 
และเฉพาะทาง (Subject Specific) ดังตารางที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. ดังในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1.6  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของ
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ แบ่งเปน็คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะทาง 
 

คุณสมบัติท่ัวไป (General Specification) 
1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบของสงัคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพือ่นมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของหลักสูตรระบบ
สารสนเทศ กบักรอบมาตรฐานของ สกอ. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 

คว
าม

รู้ 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งบ

ุคค
ลแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ทัก
ษะ

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์เชิ

งต
ัวเล

ข 
กา

ร-
สื่อ

สา
ร แ

ละ
กา

รใ
ช้เ

ทค
โน

โล
ยสี

าร
สน

เท
ศ 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของสงัคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพือ่น
มนุษย์เป็นกจิทีห่นึ่ง 

     

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและ
กระบวนการทางธุรกจิ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันา
ระบบสารสนเทศได ้

     

7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
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บทท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสรปุผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ตามเกณฑ์) 
 (ไม่ได้ตามเกณฑ)์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบง่ช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรปุผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร  
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 2.2 รายช่ือ และคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 

หมายเหต ุ

ตรง สัมพันธ์ 

1.นางสาวภัทราพร วรินทรเวช* 
380990065091  

Ph.D. Computer Science  
2556 

   

2. นายนายวิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสริิ* 
3849900218733 

Ph.D. Engineering 
2556 

  (ยืมตัวไปปฏิบัติ
ราชการที่ วิทยาเขต
หาดใหญ)่ 

3. นางสาวสุภาภรณ์ ชัยอารยะ
เลิศ* 
3909800085765 
 

Ph.D. Informatics 
2556 วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
2546 

   

4.นางสาวธนัชพรรณ เพ็ขรรัตน์* 
3801500035481 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2550 

   

5. นายสันติ โชติแก้ว* 
3909800655677 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
2546 

   

6. ผศ.อภิรดา  ธาดาเดช 
    3-9299-00086-xx-x 

M.Sc. (Computer Science)  
2533 

  (ย้ายมาแทน ดร.
วิศิษฎ์ จากวิทยา
เขตหาดใหญ)่ 

หมายเหตุ : กรุณาใสเ่ครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารย์ทีเ่ปน็ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไป 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมปีระสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปรญิญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ
................................................................................................................. 
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ตารางท่ี 2.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1) อาจารย์ 
นางสาวภัทราพร วรินทรเวช* 

Ph.D. Computer Sciences 
  

 

2) อาจารย์ 
นายวิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ* 

Ph.D. Engineering 
  

 

3) อาจารย์ 
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ* 

Ph.D. Informatics 
  

 

4) อาจารย์ 
 นายสันติ โชติแก้ว 

วท.ม. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

 

5) อาจารย์ 
นางสาวธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ 

วท.ม.  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

6) อาจารย์ 
ผศ.อภิรดา  ธาดาเดช 

M.Sc. (Computer Science)  
2533  

 

7) อาจารย์ 
 นางสาวขนิษฐา พัฒนสิงห์ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 

 

8) อาจารย์ 
นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ 

ค.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ 
งานอาชีพ  

 

9) อาจารย์ 
 นางสาวจินดา คงเจริญ 

Ph.D. Applied Statistic 
 

 

10) อาจารย์ 
นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์ 

บธ.ม. การเงิน 
 

 

11) อาจารย์ 
 นางสาวบุญฑริกา ใจกระจ่าง 

Ph.D. Accounting and Finance 
 

 

12) อาจารย์ 
นางสาวปรียา ริยาพันธ์ 

Ph.D. Mathematics and  
Applied Statistics  

 

13) อาจารย์ 
 นางสาวปิยภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร 

M.Ed. 
Leadership and Management  

 

14) อาจารย์ 
นางสาวนพวรรณ เมืองแก้ว 

อ.ม. ภาษาไทย 
 

 

15) อาจารย์ 
 นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นางสาวบุญญีสา แซ่หล่อ 

กศ.ด. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา 
  

 

17) อาจารย์ 
นายภาสกร อินทรารุณ 

ปร.ด. รัฐศาสตร์ 
 

 

18) อาจารย์ 
นางสาวรพี พงษ์พาณิช 

Ph.D. Agricultural Economics 
 

 

19) อาจารย์ 
นางสาวระพีพันธ์ เผ่าชู 

Ph.D. Mathematics and  
Applied Statistics  
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

20) อาจารย์ 
นางสาวลิเลียน วิวัฒน์ 

ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

21) อาจารย์ 
นางสาววาสนา บุญแสวง 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

 

22) อาจารย์ 
นางสาวศิวิภา พฤฒิคณี 

วท.ม. 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

23) อาจารย์ 
นางสลิลลา หิรัญสาลี สังข์ทอง 

M.A. Applied Linguistics 
 

 

24) อาจารย์ 
นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง 

Ph.D. Marketing 
 

 

25) อาจารย์ 
นางสาวสุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

26) อาจารย์ 
นางอุไรรัตน์ อดิเทพสถิต 

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 

 

27) อาจารย์ 
TUNA GIRGIN 

Economics 
 

 

28) อาจารย์ 
 นางเบญญาภา ขจรบุญ 

บธ.ม. บัญชีและการเงิน 
  

 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

เริ่มเปิดหลกัสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
ตามรอบหลักสูตรต้องปรบัปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 
 ปัจจุบันหลกัสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลกัสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ตารางท่ี 2.4 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ ์
 ไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในแค่ละครั้ง 

 วาระการประชุม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ ์
 ไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  มคอ. 2 

3 มี ร า ยล ะ เ อี ย ดขอ ง ร าย วิ ช า  แล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

   

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไมผ่่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA



Page | 14  
 

 

บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีอาจเขียนบรรยายตัวบ่งช้ีโดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างองิหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมลูประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ี/ประเดน็ หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
ระดับการประเมิน 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรบัรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรงุพัฒนาตอ่ไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มเีอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไมม่ีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรบัปรุงแก้ไข 
หรือพฒันาโดยเรง่ด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรงุแก้ไข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรบัปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าใหม้ีคุณภาพ
เพียงพอได ้

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการทีม่ีประสทิธิภาพดีกว่า
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ช้ันน า 

 
  



Page 15 
 

AUN 1 Expected Learning Outcomes 

 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 

 

ผลการด าเนินงาน : 

AUN-QA Criterion 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังน้ี 
1. มีการวางแผนปรับปรุงหลักสุตร และก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยการแต่งตั้งจาก
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)   
2.เตรียมข้อมูลเพื่อให้เป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยพิจารณาโดยใช้ข้อมูลกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของ
ประเทศไทย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1)
เป็นพื้นฐานในการพิจารณาแล้ว ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตารางที่ 
3.1) และวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตารางที่ 3.2) รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ตารางที่ 3.3) เน่ืองจากมี
การบูรณาการน าศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาผนวก
กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและวางแผนก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected 
Learning Outcome: ELO) แสดงดังตารางที่ 3.4 และตารางที่ 
3.5 แสดงการแสดงความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. สอบถามผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
5. ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
6. ประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
7. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
 
(หมายเหตุ ELO ที่ก าหนดเล่ม มคอ. 2 คือ ข้อ 4-7 แต่หลังจาก
ด าเนินการใช้หลักสูตรไป 2 ปี (2556-2557) และมีการน าระบบ
ประเมิน AUN QA ในใช้ประเมินหลักสูตร ทางคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ประชุม ปรับปรุง ELO ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาบัณฑิต โดยปรับปรุง ELO เดิมให้ชัดเจน และ
เพิ่ ม เ ติ ม  ELO ด้ านคุณสมบัติทั่ ว ไปของบัณฑิต  (Generic 
Expected Learning Outcome) เพิ่มเข้าไป คือ ข้อ 1-3 เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ
วิชา 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 
(มคอ.2)  

2.  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 

3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ที่เว็บไซต์ 
http://www.mua.go.th/users/tqf-
hed/news/news6.php 

4.  วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
    ที่เว็บไซต์ http://www.psu.ac.th/th/vision  
5.  วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และ

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

6. วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ที่เว็บไซต์  ที่มา: 
http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/about.php 

7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2) 

8. วาระการประชุม 1/2560 
 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.psu.ac.th/th/vision
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ตารางท่ี 3.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปน็มหาวิทยาลัยช้ันน าในระดบัภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าทีผ่ลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารงุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสงัคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     

หลักเศรษฐกจิ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคลอ้งกบัศักยภาพพื้นฐานของ

ภาคใต้ และเช่ือมโยงสูเ่ครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรูบ้นพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัตสิู่การสอน

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

 

ตารางท่ี 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

เป็นคณะช้ันน าของภาคใต้  ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ที่มสีมรรถนะสากล มี
คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2. ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3.การใหบ้รกิารวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4. พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่มา: http://scit.surat.psu.ac.th 
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ตารางท่ี 3.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 

วิสัยทัศน์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะช้ันน าการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกจิ ใน
ระดับภาคใต้  
พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ 
การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทัง้ใหบ้ริการวิชาการแก่ภาคใต้  

ที่มา: http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/about.php 

  

ตารางท่ี 3.4 ปรัชญา และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Expected Learning 
Outcome: ELO) ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ 

ปรัชญาของหลักสูตรระบบสารสนเทศ  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกจิ ซึ่ง 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบของสงัคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพือ่นมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 3.5 การแสดงความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

รายการ ELO 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม   

คณะศิลปสาสตร์และ
วิทยาการจดัการ 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ วิสัยทัศน ์ พันธกิจ วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 
1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 1 

  

2. มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อยา่งมี
ความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
สังคม 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 1 

  

3. มีจิตอาสา เสียสละ ค านงึถึงประโยชน์
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

  
พันธกิจ 3 

  
พันธกิจ 1 

  

4. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ
และกระบวนการทางธุรกิจ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 1 

  

5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 2 

  

6. สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศได ้

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 2 

  

7. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ 
ๆ ได้ด้วยตนเอง 

  
พันธกิจ 2-3 

  
พันธกิจ 2 

  

 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เม่ือหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ELO) ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
วิสั ยทั ศ น์และพั นธ กิจของ วิทย าศ าสตร์ แ ละ เทคโ น โ ลยี
อุตสาหกรรม รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการแล้ว ทางหลักสูตรได้จ าแนก  ELO ออกเป็น 
คุณสมบัติทั่วไป ซ่ึงเก่ียวข้องกับทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
คุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบของสังคม และ คุณสมบัติเฉพาะ
ทาง ซ่ึงเ ก่ียวข้องกับทักษะวิชาชีพที่บูรณาการศาสตร์ด้ าน
บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3.6 
โดย ELO ที่จ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ออกเป็น 2 ด้านได้ Mapping กับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบ
สารสนเทศ) ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 (มคอ.2) 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิฯ สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.
1) ที่เว็บไซต์ 

http://www.mua.go.th/users/tqf-
hed/news/news6.php 

3.  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประกอบการ  

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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ของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. แสดงดังตารางที่ 
3.7 

 

 

(โฟลเดอร์ AUN 1 

 ไฟล์ aun1_1_เเบบประเมินตอบกลับ
จากสถานประกอบการITBสหกิจ60  

 ไฟล์ aun1_2_สรุปผลการประเมินจาก
ผู้ประกอบการ) 
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ตารางที่ 3.6 ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ทาง 

 

คุณสมบัติทั่วไป (General Specification) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 

เมื่อก าหนดทางหลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้ว จึงได้จ าแนกผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย Mapping กับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของหลกัสตูรฯ ตามกรอบมาตรฐาน
ของ สกอ. แสดงดังตารางที่ 3.7 
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ตารางท่ี 3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรระบบ
สารสนเทศ กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 

คว
าม

รู้ 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งบ

ุคค
ลแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ทัก
ษะ

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์เช

ิงต
ัวเล

ข 
กา

ร-
สื่อ

สา
ร 

แล
ะก

าร
ใช

้เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หน่ึง 

     

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการ
ทางธุรกิจ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ 

     

7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4]  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กระบวนการวางแผนก าหนด ELO หลักสุตรได้รับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
1.  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  มีการวิพากษ์ หลักสูตรฯ ทุกรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
-  มีการประชุม วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ เป็นประจ าทุกเดือน ในการประชุมประจ าเดือนของ
ภาควิชาฯ 
 
เม่ือมีการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาง
หลักสูตรได้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นย้อนกลับจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ 
3.  กลุ่มผู้ประกอบการ 
-  อาจารย์นิเทศประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ในประเด็น
เก่ียวกับปรัชญาของหลักสูตรฯ วัตถุประสงค์ และทักษะความรู้
ของนักศึกษาที่หน่วยงานต้องการและสามารถน าไปใช้ในการ
ท างานได้จริง 
-  ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาโดยมีอาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานที่ฝึกงาน 
-  หน่วยงานภายนอกน าผลงานของนักศึกษาไปใช้งานจริง 
4.  ศิษย์เก่า 
- จัดโครงการ ITB บัณฑิตคืนถิ่น รุ่นพี่บัณฑิตกลับมาซ้อมรับ
ปริญญา พบปะรุ่นน้อง บอกเล่าประสบการณ์ และวิภาค
หลักสูตรหลังจากออกไปสมัครงาน  
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
10214508222525155&set=pcb.10214508241605632& 
type=3&theater&ifg=1) 
5. นักศึกษาปัจจุบัน 
-  จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง รับฟัง
ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะ  
- จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
 
เม่ือมีการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป จะน าเอาข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้เสียข้างต้นมาให้ในการปรับปรุง ELO ต่อไป 

1.  หลักฐานการวิพากษ์หลักสูตรฯ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตาม (มคอ. 
2)  ภาคผนวก ฉ หน้าที่ 111 – 114  
ที่เว็บไซต์ 
http://www.cs.psu.ac.th/Upload
/Data/VTBFR54.pdf  

2. แบบรายงานผลข้อมูลการเยี่ยม
นักศึกษาสหกิจศึกษา (โฟลเดอร์ 
AUN 1 ไฟล์ aun1_1_เเบบประเมิน
ตอบกลับจากสถานประกอบการITB
สหกิจ60 และไฟล์ aun1_2_สรุปผล
การประเมินจากผู้ประกอบการ) 

3.  ตัวอย่างโครงงานสหกิจของนักศึกษาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
(https://drive.google.com/open
?id=1nQXg1zaEr_moysyTLU2yl
Q5U9zW07j0I) 

เช่น   
 นางสาวเกณิกา แซ่เจ๊ว 

5740410510  
โครงงานเรื่อง ค าสั่งให้กลับเข้ารับ
ร า ช ก า ร ต า ม เ ดิ ม  ข อ ง ร ะ บ บ
บริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุน
งานกองคลัง (Ordered back into 
official of Human Resource 
Management and Treasury 
System)  
สถานประกอบการ : บริษัท อัฟวา
แลนท์ จ ากัด 
 น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 

5740410529 
โ ค ร ง ง า น เ รื่ อ ง  ก า ร ท ด ส อ บ
กระบวนการของ Process Designer 
(Simulation Test Of Process 
Designer)  
สถานประกอบการ : บริษัท อัฟวา
แลนท์ จ ากัด (Avalant) 
 นายณัฐกิตติ์ เล้นสิ้น 

5740410526  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid
http://www.cs.psu.ac.th/Upload/Data/VTBFR54.pdf
http://www.cs.psu.ac.th/Upload/Data/VTBFR54.pdf
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4]  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
และ นายอังคาร ปูคะวนัช 
5740410586 
โ ค ร ง ง า น เ รื่ อ ง  ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
ตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูล
ส าหรับแพลตฟอร์มสร้างบริการ
ข้ อ มู ล แ บ บ เ ปิ ด  ( Dataset 
validation service for open data 
service platform) แ ล ะ ร ะ บ บ
แสดงผลข้อมูลแผนภาพส าหรับ
แพลตฟอร์มสร้างบริการข้อมูลแบบ
เปิด  (Data visualization system 
for open data service platform) 

สถานประกอบการ : ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สังกัด 
ศูนย์เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ(NECTEC) 

 นางสาว ชลฤทัย ฤกษ์มุณี รหัส 
5740410523  
โครงงานเรื่อง เครื่องมือตรวจทาน
ความครบถ้วนของการเก็บข้อมูลใน
ระหว่างลงพื้นที่ส าหรับสอบทาน
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (Completeness 
Checking to for Onsite Field 
work for Software License 
Review.) สถานประกอบการ : 
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธม ัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จ ากัด 

 ภาพกิจกรรมของหลักสูตร 
 ภาพกิจกรรมโครงการ ITB 

บัณฑิตคืนถิ่น 
 ภาพกิจกรรมโครงการ กีฬาสาน

สัมพันธ์ 
 ภาพกิจกรรมโครงการ จัด

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา  
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AUN 2 Programme Specification 

 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

2 Programme Specification 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] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 
ผลการด าเนินงาน : 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ

บัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุง
มาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ (บริหารธุรกิจ
บัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 
2548 หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปัจจุบันได้
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559  

โดยปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ใช้หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ในการเรียนการสอน ไปแล้ว 1 ปี ส่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 
2-4 (รหัส 57-59) ใช้เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ )  )  ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559  (มคอ.2)  

2. กรอบนโยบาย เทค โ น โ ลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
ของประเทศไทย  ที่ เ ว็บไซต์  
http://www.oic.go.th/FILE
WEB/CABINFOCENTER3/DR
AWER088/GENERAL/DATA
0000/00000498.PDF 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา

AUN-QA Criterion  
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. 
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2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซ่ึงเดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีที่ สกอ. ก าหนด ได้มีการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  และใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) มาพิจารณาก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556  
 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยโดยมีกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร ดังรูปที่ 2.1  
 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.
1) ที่เว็บไซต์ 
http://www.mua.go.th/use
rs/tqf-
hed/news/news6.php 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2) 

5. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

      ใหม่ ในเล่ม มคอ. 2 
 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการก าหนดกระบวนการการพัฒนาหลักสตูรปรับปรงุหลกัสตูร ดังรูปที่ 3.1 

ในข้ันตอน 1-5 และในข้ันตอน ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจะรับผิดชอบโดยหลักสูตร  

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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รูปท่ี 3.1 ข้ันตอนการจัดท าหรอืปรับปรงุหลักสูตรตามก าหนดเวลาของ สกอ. 
ปรับปรงุจาก http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc 

 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ในการออกแบบรายวิชาของหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรได้ท าการหาข้อมูลเก่ียวกับความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  

1. มคอ. 2 ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
2. ผลงานวิชาโครงงาน และสหกิจ ปีการศึกษา 2559 

https://drive.google.com/drive/folders/ 
1nQXg1zaEr_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I 

http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc
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2.2The information in the course specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) เก่ียวกับยุทธศาสตร์   การสร้างฐานการผลิต
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล 
โดยมีการวางรากฐานทางด้ านเศรษฐ กิจดิ จิทัล  ( Digital 
Economy) เน้นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ ดังน้ันในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย ทันเวลาย่อมมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจ ดังน้ัน การก าหนดรายวิชาในหลักสูตรเน้นการพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและมีความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  จึงจัดกลุ่มรายวิชาแกน เป็น
รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ และก าหนดวิชาชีพบังคับและชีพเลือก 
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
    ในการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ของหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเน้ือหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยระบุให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active learning)  เน้นการการสอดแทรกโครงงาน
ประจ าวิชาที่ใช้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูล หรือ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ นักศึกษาได้ท า
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ปัญหา
จริง รวมถึงวิชาโครงงาน และสัมนา นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติพัฒนา
ชิ้นงานนวัตกรรมที่ทันสมัย  

 
การปรับปรุงกระบวนการสอน ได้รับข้อเสนอแนะจาก

นักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชา จากแหล่งข้อมูล ดังน้ี 
- รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
- รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.6)  
-  การประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

 -  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-  ผลประเมินจากการฝึกงานของนักศึกษา โดยนายจ้างหรือ
ผู้ดูแลนักศึกษาของสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศฝึกงาน 

-  การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

3. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ในระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

4. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.4 ในระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

5. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ในระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

6. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.6 ในระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

7. แบบรายงานผลข้อมูลการเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
(โฟลเดอร์ AUN 1 ไฟล์ aun1_1_เเบบประเมินตอบ
กลับจากสถานประกอบการ ITBสหกิจ60 และไฟล์ 
aun1_2_สรุปผลการประเมินจากผู้ประกอบการ) 
 
 

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

https://tqf.psu.ac.th/
https://tqf.psu.ac.th/
https://tqf.psu.ac.th/
https://tqf.psu.ac.th/
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2.2The information in the course specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรในหลาย
รูปแบบดังต่อไปน้ี 
 คู่มือนักศึกษา 
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรวิชาฯ 

 หลักสูตรให้อาจารย์ที่ไปท าการนิเทศนักศึกษา ได้น าเสนอ
ปรัชญา วัตถุประสงค์ ข้อก าหนดต่างๆของหลักสูตรและประชุม
ร่วมกับผู้ประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 หลักสูตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านทางแผ่นพับ
และการปร ะชาสั มพั น ธ์ ผ่ าน กิ จกร รม  Road Show ของ
มหาวิทยาลัย ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 
รวมทั้งเว็บไซด์ของวิทยาเขตและคณะ 

1.  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เว็บไซต์ 
https://sites.google.com/psu.ac.th/itb-
bis/current-students/enrolled-in-2017 

2.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.psu.ac.th/th/prospective-students 

3. เว็บไซต์หลักสูตร 
https://sites.google.com/psu.ac.th/itb-
bis/home 

4.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
5.  แบบรายงานผลข้อมูลการเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภาคฤดู

ร้อน และสหกิจศึกษา (ไฟล์ aun1_1_เเบบประเมิน
ตอบกลับจากสถานประกอบการITBสหกิจ60 และไฟล์ 
aun1_2_สรุปผลการประเมินจากผู้ประกอบการ) 
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AUN 3 Programme Structure and Content 
 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

3 Programme Structure and Content 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] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 
ผลการด าเนินงาน : 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning  
     outcomes [1] การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)) ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ของสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ โดยได้รับข้อเสนอแนะจากส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้เปลี่ยน
ชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โดยให้
ใช้ชื่อสาขาว่า ระบบสารสนเทศ เน่ืองจากได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านกระบวนการ
ทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของงานธุรกิจได้ 
จึงสอดคล้องกับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบ
สารสนเทศ)) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมวดที่ 
2 ข้อ 1.1 (มคอ.2)  

2.  กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

AUN-QA Criterion  
1.  The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively aligned 

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

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

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

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

specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 
6.  The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 
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โดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรระบบสารสนเทศ (ELOs) ได้แก่ 
คุณสมบัติทั่วไป (General Specification) 
1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 การออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อน าไปสู่ ELOs ที่ก าหนดไว้ โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้น
ในการสร้างทักษะทั่วไปหรือเพื่อบรรลุ Generic ELOs (ข้อ 1-3) และ รายวิชาที่เน้นใน
การสร้างทักษะวิชาชีพเฉพาะทางหรือเพื่อบรรลุ Subject-specific ELOs (ข้อ 4-7) โดย
คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านส าคัญ คือ วิชา
แกนด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ ELOs ข้อที่ 4 โดยรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ ถูก
ออกแบบให้เป็นวิชาแกน เรียนทั้งหมด 30 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจ การไหลของข้อมูลในระบบธุรกิจ และ ออกแบบวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์ ในส่วนของกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ทั้งหมด 42 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่ม  

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  15 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    9 หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ     6 หน่วยกิต 

รวมถึง กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต และ  กลุ่มโครงงานหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับ ELOs ข้อ 5-7 น่ันคือ เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

-  

ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
ของประเทศไทย 

3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
(มคอ.1) ที่เว็บไซต์ 

http://www.mua.go.th/u
sers/tqf-
hed/news/news6.php 

 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรฯ มีแผนให้ทุกรายวิชาน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เพื่อระบุใน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา ดังปรากฏอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา ได้แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการท าให้บรรลุผล ELOs ของหลักสูตร ทั้งที่เป็น Subject-
specific ELOs และ Generic ELOs  ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ 
ELOs จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ตาราง 3.8)  

 โดยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปน้ันจะครอบคลุม Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วนหลัก 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม และ มีจิตอาสา เสียสละ 
ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

 ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เป็นกลุ่มรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ 
จ านวน 30 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทาง

1. ตารางที่ 3.8 ความรับผิดขอบ
ของรายวิชาในหลักสูตรฯ 
ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรฯ 

2. มคอ.3 และ มคอ.4 ที่เว็บไซต์ 
http://tqf.psu.ac.th 

3. มคอ.5 และ มคอ.6 ที่เว็บไซต์ 
http://tqf.psu.ac.th 

4. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของการเรียน  

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://tqf.psu.ac.th/
http://tqf.psu.ac.th/
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ธุรกิจ การไหลของข้อมูลในระบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง  Subject-specific ELOs 
รวมถึง กลุ่มวิชาชีพ (วิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก) รายวิชาในกลุ่มเหล่าน้ีจะจัดการ
เรียนการสอนที่ ให้ผู้ เรียนมีความรู้  ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการงานธุรกิจ และกลุ่ม
โครงงานหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ ทฤษฎี และ
จริยธรรมคุณธรรม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเคารพกฎระเบียบของสังคม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลิตชิ้นงานนวัตกรรมการ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง  

5. ระบบประเมินการสอน
อาจารย์ของอาจารย์โดย
นักศึกษา (มหาวิทยาลัย)  

6. วาระการประชุม วาระการ
ประชุม 1/2560 
 

 
  

http://tes.psu.ac.th/login.asp
http://tes.psu.ac.th/login.asp
http://tes.psu.ac.th/login.asp
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ตารางที่ 3.8 ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
935-141 ทักษะการสื่อสาร        
935-161 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ        
935-162 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ        
935-266 ภาษาอังกฤษวิชาการ        
935-267 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ        
935-269 ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง        
935-361  การเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษ        
935-461 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน        
935-462 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน        
937-101 หลักคณิตศาสตร์        
937-194 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม          
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ        
926-114 บัญชีการเงิน        
926-121 หลักการตลาด        
926-202 พฤติกรรมองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

       

926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ        
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร        
926-232 การเงินธุรกิจ        
926-342 การจัดการด าเนินงาน        
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
ส าหรับธุรกิจ 

       

926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ        
929-100  หลักเศรษฐศาสตร์         
928-351 ระบบสารสนเทศธุรกิจ        
928-400 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ        
928-401 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ        
937-203 สถิติประยุกต์        
937-350 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        
928-111 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น        
928-320 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        
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ตารางที่ 3.8 ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ (ต่อ) 

รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
928-490 สัมมนา        
937-250 ระบบฐานข้อมูล        
937-353 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ        
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ        
928-332 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์        
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย        
937-150 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
934-101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
937-151 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ทักษะคอมพิวเตอร์
และการบ ารุงรักษา) 

       

937-152 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ทักษะการเขียน
โปรแกรม) 

       

937-153 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น        
937-255 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (ทักษะด้าน
มัลติมีเดีย) 

       

928-121 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1        
928-122 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2        
928-123 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3        
928-322 ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์        
928-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

       

926-321 พฤติกรรมผู้บริโภค        
928-221 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์        
928-361 การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต        
928-429 หัวข้อพิเศษทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        
931-271 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        
937-352 การออกแบบและการจัดการเว็บไซต์        
937-456 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่        
928-131 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1        
928-132  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2          

928-133 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3        
928-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ        
928-434 การทดสอบซอฟต์แวร์        

 

 

ตารางที่ 3.8 ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ (ต่อ) 
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รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
926-358 การพัฒนาการเรียนรู้ในที่ท างาน        
928-350 ระบบสารสนเทศการเงินและการบัญชี        
928-352 ระบบสารสนเทศการผลิตและโลจิสติกส์        
928-353 ระบบสารสนเทศการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์        
928-354 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์        
928-459 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ        
937-452 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
928-161 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 1        
928-162 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 2        
928-163 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 3        
928-210 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับธุรกิจ        
928-311 การสร้างภาพเคลื่อนไหว        
928-211 ดนตรีคอมพิวเตอร์        
928-212 การภาพถ่ายและภาพดิจิตัล        
928-263 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการสื่อข่าว        
928-310 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับงานดนตรี        
928-362 การผลิตสื่อเสียง        
928-363 การผลิตสื่อภาพยนตร์        
928-412 การสร้างชุดการเรียนคอมพิวเตอร์        
928-461 ธุรกิจสื่อสารสนเทศ        
928-462 การขายและบริหารสื่อสารสนเทศ        
928-463 การท าบทความและสารคดี        
928-464 วารสารอิเล็กทรอนิกส์        
928-469 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจสารสนเทศ        
937-454 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์        
928-491   โครงงานนักศึกษา 1        
928-492    โครงงานนักศึกษา 2        
928-493    สหกิจศึกษา 1          
928-494    สหกิจศึกษา 2        

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรก าหนดเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามปรัชญาของหลักสูตร ม โครงสร้างหลักสูตร มีการ

1.  มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 
โครงสร้างหลักสูตร และข้อ 
3.1.4 แผนการศึกษา 
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วางแผน ให้มีรายวิชาทางบริหารธุรกิจเป็นวิชาแกนเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการ
ธุรกิจ และมีวิชาด้านเทคโลยีสารสนเทศเป็นวิชาชีพเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดโครงสร้างของ
หลักสูตรแสดงดังภาพที่ 3.1 

 รายวิชาของหลักสูตรฯ มีการบูรณการร่วมกัน เช่น รายวิชาการเขียนโปรแกรมร่วม
สมัย กับวิชาฐานข้อมูล จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ท าโครงงาน
ประจ าวิชาบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศติดต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น 

 หลักสูตรฯ มีรายวิชาสัมมนาซ่ึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัยที่ทันสมัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนอกจากน้ันยังสนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงงาน ที่มีการ
บูรณการความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 

  ทุกรายวิชาของหลักสูตรฯ เน้นการปฏิบัติงานจริงโดยใช้รูปแบบการเรียนที่เ น้น 
Project base เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาที่
เก่ียวกับรายวิชาน้ัน  

 ส าหรับรายวิชาโครงงานนักศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา เป็นรายวิชาที่เน้นให้
นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริงโดยให้นักศึกษาน าความรู้
จากรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบงานเพื่อสร้าง
ชิ้นงานที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมในหน่วยงานน้ันๆ และสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอด  

 เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา มีการปรับปรุงให้ทันสมัย โดย
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการสอน เช่น การจัดการสอนวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ มีปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้สอน โดยการน าเอา CSS Framework 
(CSS Bootstrap) เวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้สอนเพื่อปรับให้เน้ือหา ทันสมัย 

 หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุกๆ 5 ปี เพื่อความทันสมัยของ
โครงสร้าง และ รายวิชาหลักสูตรฯ 

 

2.  ตัวอย่างโครงงาน รายวิชาการ
เขียนโปรแกรมร่วมสมัย กับวิชา
ฐานข้อมูล จัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาเดียวกัน ท า
โครงงานประจ าวิชาบูรณาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศติดต่อกับ
ฐานข้อมูล ใน ClassStart 
(โฟลเดอร์ AUN 3 ไฟล์ 
aun3_1_ProjectbaseDatabas
e) 
3. ตัวอย่าง ผลงานวิชาโครงงาน 
และสหกิจ ปีการศึกษา 2559 
https://drive.google.com/op
en?id=1nQXg1zaEr_moysyTL
U2ylQ5U9zW07j0I 
 
4. มคอ.3 ของรายวิชาต่างๆ ที่มี
การปรับปรุงเน้ือหา ให้ทันสมัย 
น าเสนอวิธีการสอนและวิธีการ
ประเมินผลผู้เรียนในระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์ 
https://tqf.psu.ac.th/ 

 
 
 

https://tqf.psu.ac.th/
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Intro to IT

Computer 
Network

Computer 
Programming

Contemporary 
Programming

Database 
System

Web 
Programming

System Analysis 
and Design

Electronic 
Commerce

Seminar

Project

Software 
Engineering

Software Testing

IT Project 
Management

Business 
Information 

System

Supply Chain 
and Logistic

Operation 
Management

IT Business

General Education
- English 15 credits
- Social Science 11 credits
- Basic Science 6 credits

Business Management Fundamental 
- Business and Principle of Management
- Financial Accounting
- Principle of Marketing
- Organization Behavior
- Innovation and Business Opportunity
- Business Laws and Taxation
- Leadership and Business Ethics

Multimedia 
Technology

 
ภาพที่ 3.1 ผังโครงสร้างแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาระบบสารสนเทศ 
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AUN 4 Teaching and Learning Approach 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

4 Teaching and Learning Approach 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] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน : 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders [1]  
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

AUN-QA Criterion  
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 instill 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.). 



Page 40 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  ปรัชญาของหลักสูตรมีการก าหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 
คือ ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
และการผลิตผลงานประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ด้านต่าง ๆ ปรัชญาน้ีสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ได้ตอบสนอง
ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง (ในข้อที่ 1 -3 ) โดยปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งคู่มือการศึกษาปริญญาตรีได้
มีการเผลแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
-  หลักสูตรฯ มีระบบการสื่อสารให้กับนักศึกษาปี 1 แรกเริ่ม
เข้าศึกษาจากกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรุ่นพี่ร่วมท ากิจกรรมต้อนรับ และเน้นย้ าปรัชญา
หลักสูตรให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบถึง เจตจ านงค์ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต รวมถึงการจัดกิจกรรม
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกภาคการศึกษา และโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น เพื่อสื่อสารกับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าถึง
ปรัชญา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตของหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก และมุ่งเน้นทิศทางในการเรียน
และท ากิจกรรม เป็นไปตามปรัชญาที่วางไว้  และมีการแจก
คู่มือนักศึกษาในกิจกรรม แนะน านักศึกษาเข้าสาขาวิชาฯ ซ่ึง
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-  มีระบบการชี้แจงให้บุคลากรและคณาจารย์ในสาขาวิชาทุก
คนรับทราบปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อน ามา
ปฏิบัติ และมีการทบทวนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุปรัชญาของหลักสูตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
-  มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้ทราบผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
- หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ของวิทยาเขต เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สื่อสารถึงปรัชญาหลักสูตรให้ครู 
อาจารย์ นักเรียนชั้นม.ปลาย ทราบ 
- การสื่อสารปรัชญาหลักสูตรให้ผู้ประกอบการทราบ ผ่านการ
เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ  
-  หลักสูตรมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในสาขาวิชา
ภายนอก เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีการสื่อสาร 
ปรัชญาการเรียนการสอนวัตถุประสงค์ และข้อมูลหลักสูตรใน
เอกสาร มคอ.2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบก่อนเข้าท าการ
ประเมิน 

1. มคอ. 2 หมวด 2 หัวข้อ 1. ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.  ภาพกิจกรรมของหลักสูตร 
 ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พบแยกตาม

หลักสูตร 
 ภาพกิจกรรมโครงการ ITB บัณฑิตคืนถิ่น 
 ภาพกิจกรรมโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ 
 ภาพกิจกรรมโครงการ จัดโครงการอาจารย์ที่

ปรึกษาพบนักศึกษา 
 ภาพกิจกรรม RoadShow 

3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เล่มมคอ.2 ภาคผนวก ซ. 
 

4.2Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the  
     expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ  การบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-   อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตรน าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมาก าหนดการจัดการเรียนการสอนในวิชาของตนโดย
ระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 ของภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 
2560 วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสูตรมีดังน้ี 
 หลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Leaning) รายวิชาประมาณ 80% 
ของหลักสูตรมีทั้งชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ในรายวิชาที่มี
ชั่วโมงการบรรยาย มีการใช้สื่อ PowerPoint ซักถามความ
เข้าใจและท าแบบฝึกหัดโดยให้โจทย์ปัญหา ฝึกให้นักศึกษา
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผู้สอนให้ค าแนะน าและผลตอบกลับ
เพื่อให้นักศึกษาน าไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ 
เน้นการปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาฝึกการคิด วิเคราะห์ วาง
แผนการท างานรวมทั้ งศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนอก
ห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหา มีการสรุปผลโดยน าเสนอหน้าชั้น
เรียนเพื่อฝึกฝนการสื่อสารในการน าเสนอปากเปล่า และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมนอกจากน้ีกิจกรรมยังมุ่งเน้นให้
นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งความซ่ือสัตย์ต่อการใช้
ข้อมูล ซ่ึงจะพบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังตัวอย่างใน ตารางที่ 4.1 
 ในรายวิชาโครงงาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกคิด

วิเคราะห์ วางแผนการท างานและสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับมาบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆเพื่อแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง
อย่างสร้างสรรค์และมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสังคม 
อีกทั้งการท าโครงงานมุ่งเน้นให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ เป็น
ปัจจุบันมาใช้ในงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบ Active Leaning ไปในตัว
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อ1- 7 รวมทั้ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
การมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย 
 รายวิชาสัมมนา ป.ตรี มีความสอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในข้อที่ 1 -7 คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาน้ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถค้นหา
ผลงานวิจัยมาศึกษาด้วยตัวเอง วิเคราะห์ อภิปรายและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีอาจารย์ผู้สอบสัมมนาเป็นผู้ชี้แนะ 
และประเมินผล ส่วนนักศึกษาอ่ืนในชั้นปีเข้าร่วมฟังเพื่อ
ซักถามและอภิปราย 

 ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ มี
กิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในข้อที่ 4-7 โดยให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อ

1. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3-6  ในระบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (https://tqf.psu.ac.th) 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับวิชาโครงงาน (โฟลเดอร์ AUN 4) 
3. โครงงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 

(https://drive.google.com/open?id=1nQXg1zaEr_
moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I) 

4. ตารางที่ 4.1 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 
 
 

https://tqf.psu.ac.th/
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วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของระบบงานทางคอมพิวเตอร์ 
จากกรณีศึกษาระบบงานจริง มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ออกแบบระบบงานพร้อมทั้งสามารถพัฒนาโปรแกรม 
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ของระบบงานจริงได้ อีกทั้งมีการฝึกน าเสนอ
อภิปรายผลการพัฒนาระบบหน้าชั้นเรียน 

 วิชาสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้การปฏิบัติงาน
จริงในองค์กร ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อปฏิบัติงาน
จริง สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรู้จักความซ่ือสัตย์และความตรงต่อ
เวลา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อ 1 - 7 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

รายวิชา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ

ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล ELO ของหลักสตุร 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

937-252 
CONTEMPORARY 
PROGRAMMING 

สอนบรรยายและปฏิบัติ 
และมีกิจกรรม Active 
Learning: ให้โครงงาน 
Problem base learning
บูรณาการกับวิชา 937-252 
Contemporary 
Programming เพ่ือพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ส าหรับ
แก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
ในองค์กร 

ประเมินจากการท างานแบบ
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
โครงงานกลุ่ม และข้อสอบ
กลางภาค และข้อสอบปลาย
ภาค 

            

937-250 
DATABASE 
SYSTEM 

          

928-490 
SEMINAR* 

บรรยาย และกรณีศึกษา 
และให้ค้นคว้าหัวข้อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
สามารถอธิบาย และ
อภิปรายได้ 

การน าเสนอ อภิปราย และ
การเขียนงานวิชาการ 

       

928-401  ธุรกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 
BUSINESS 

บรรยาย   
กรณีศึกษา  
กิจกรรม Active Learning: 
การสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ 
IT startup 
และให้ค้นคว้าหัวข้อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
สามารถอธิบาย และ
อภิปรายได้ 

ประเมินจากการท างาน 
โครงงานกลุ่ม และข้อสอบ
กลางภาค และข้อสอบปลาย
ภาค 

          

928-491  
โครงงานนักศึกษา 
1 
STUDENT 
PROJECT I 

สอนแบบ Project-based  ประเมินจากแบบเสนอ
โครงงาน การวิเคราะห์ 
ออกแบบ ระบบสารสนเทศ 
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รายวิชา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ

ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล ELO ของหลักสตุร 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

928-355  INFO 
TECH FOR 
TOURISM BUS 

สอนบรรยายและปฏิบัติ 
และมีกิจกรรม Active 
Learning: ให้โครงงาน 
Problem base learning 
บูรณาการกับวิชา 934-002 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 
สารสนเทศร   930-301 
พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส 
าหรับ  
การท่องเที่ยวและบริการ 
930-342 โครงงานวจิยทัาง
การท่องเที่ยว  
และบริการ 

ประเมินจากผลงานactive 
Learning  การน าเสนองาน 
จาก แบบฝึกปฏิบัติ  และ 
Problem Base ในห้องเรียน 
โครงงานกลุ่ม และการน าเสนอ 
แสดงควาคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อสอบกลางภาค และ
ข้อสอบปลายภาค 

          

937-350 
SYSTEMS 
ANALYSIS & 
DESIGN 

สอนบรรยายและปฏิบัติ 
และมีกิจกรรม Active 
Learning: ให้โครงงาน 
Problem base learning 
บูรณาการกับวิชา 934-002 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 
สารสนเทศร   930-301 
พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส 
าหรับ  
การท่องเที่ยวและบริการ 
930-342 โครงงานวจิยทัาง
การท่องเที่ยว  
และบริการ 

สอนบรรยายและปฏิบัติ และมี
กิจกรรม Active Learning: 
ให้โครงงาน Problem base 
learning บูรณาการกับวิชา 
934-002 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ี 
สารสนเทศร   930-301 
พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส 
าหรับ  
การท่องเที่ยวและบริการ 
930-342 โครงงานวจิยทัาง
การท่องเที่ยว  
และบริการ 

            

928-132 
COM LAB FOR 
BUS INFO SYS II 

สอนบรรยายและปฏิบัติ 
และมีกิจกรรม Active 
Learning: ให้โครงงาน 
Problem base learning 
โดยให้จับปัญหาของธุรกิจ 
เเล้วใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้เเก้ปัญหา 

ประเมินจากการท างานแบบ
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
โครงงานกลุ่ม และข้อสอบ
กลางภาค และข้อสอบปลาย
ภาค 

         

928-351 
 BUSINESS 
INFORMATION 
SYSTEM 
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รายวิชา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ

ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล ELO ของหลักสตุร 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

937-253 
 MANAGEMENT 
INFORMATION 
SYSTEM 

          

928-493 
COOPERATIVE 
EDUCATION I* 

บรรยาย และเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาส าหรับ
การ สมัครงานเเละการเข้า
ท างานจริงในสถานประกอบ
การณ์ 

การน าเสนอ อภิปราย และ
การเขียนจดหมายสมัครงาน 
เเละประวัติประกอบการสมัคร
งาน 

           

 
  



Page 45 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาดังน้ี 
 กิ จกร รมการ เ รี ย นการ สอ น วิช า โ ค ร ง ง า น มี

กระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการศึกษา
ค้นหาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ เป็น
ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานจริง นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง และท าการทดลอง
ประยุกต์ความรู้กับงานจริง เช่นการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา
ต่างๆรวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันกับ
ระบบงานจริง หรือ ให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยเพื่อน าทฤษฎี
ที่ได้จากมาท าการทดลองวิธีการหรือประยุกต์ทฤษฎีเพื่อให้
เ กิดผลงานให ม่  อีกทั้ งการสอบในวิชาโครงงาน เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้ง
ด้านการน าเสนอปากเปล่าและการเขียนรายงาน เพื่ออธิบาย
ทฤษฎีที่ใช้ ตลอดจนผลการด าเนินงานหรือผลการทดลอง 

 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสัมมนา มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นความรู้จากงานวิจัยจากแหล่ง
ต่างๆภายนอกห้องเรียน น าความรู้ที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ 
อภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยมีอาจารย์กรรมการสอบเป็นผู้
ประเมินผลและผู้ชี้แนะข้อปรับปรุง ซ่ึงกิจกรรมในรายวิชาน้ียัง
ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาทั้งการอ่านและการเขียน คือ
การอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์และ เขียน
รายงานสรุปประเด็นส าคัญและยังมีการฝึกทักษะการน าเสนอ
ปากเปล่าอีกด้วย 

 รายวิชาสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
กิจกรรมน้ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องของการ
ท างานเป็นกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การมีวินัย มีความซ่ือสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อีกทั้งทักษะในการสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงาน มีทักษะการน าเสนอผลงานในที่ประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตจากระบบทวนสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาของ
แต่ละรายวิชา นอกจากน้ีหลักสูตรได้รับข้อมูลผลการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเม่ือจบหลักสูตรในมุมมองของนักศึกษาโดยการตอบ
แบบสอบถามการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้เม่ือจบการศึกษา 

 มีโครงการพัฒนานักศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษา มี
การประชุมวางแผนการพัฒนานักศึกษา ก าหนดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนตามหลักสูตร เช่น 

1. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ในระบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยhttps://tqf.psu.ac.th 

2. โครงงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
(https://drive.google.com/open?id=1nQXg1zaEr
_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I) 

3. แผนพัฒนานักศึกษา  
(โฟลเดอร์ AUN 10  
โครงการพัฒนานักศึกษา 2561 หลักสูตร IS.pdf 
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด.pdf) 

4. แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
แอฟพิเคชั่นบนมือถือ Android Programming 
https://docs.google.com/forms/d/1GgLHneHKbpRN9

u-90I8bktRMLeS6nBYyuE3Kk6_11cQ/edit#responses 
(ไฟล์ aun4_1_แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้างแอฟพิเคชั่นบนมือถือ Android 
Programming ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค. 2560) 
5. ภาพโครงการ อบรม Idea Challenge จัดโดย Pe-seda 
(ภาพกิจกรรมหลักสูตร และ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155
349660445924&set=pcb.10155349660700924&type
=3&theater) 

6. ผลงานจากโครงงานนักศึกษา ที่ได้รับน าเสนอประชุม
วิชาการ และตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 (ดูงานได้ที่ 
โฟลเดอร์ AUN 10 ผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ) 

• การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and 
Management Sciences National and International 
Conference & Exhibitions (LAMS NICE 2018) ก าหนด
จัดขึ้นในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 

O เกมการเรียนรู้สมุนไพร-ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร-
ชุมชนบึงขุนทะเล 

O การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ฟาร์มหอยนางรม กรณีศึกษาอภิรมย์ฟาร์ม 

 

https://tqf.psu.ac.th/
https://drive.google.com/open?id=1nQXg1zaEr_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I
https://drive.google.com/open?id=1nQXg1zaEr_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I
https://docs.google.com/forms/d/1GgLHneHKbpRN9u-90I8bktRMLeS6nBYyuE3Kk6_11cQ/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1GgLHneHKbpRN9u-90I8bktRMLeS6nBYyuE3Kk6_11cQ/edit#responses
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155349660445924&set=pcb.10155349660700924&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155349660445924&set=pcb.10155349660700924&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155349660445924&set=pcb.10155349660700924&type=3&theater
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โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถื อ Android 
Application หรือการเข้าร่วมอบรม Idea Challenge จัดโดย 
Pe-seda ศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ
ได้ 

 สนับสนุนการน าเสนอผลงานนักศึกษาในกิจกรรม
ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ก า รป ร ะชุ ม วิ ช าก าร  ห รื อ  ก า ร ตี พิ ม พ์
วารสารวิชาการ 

• เข้าร่วมประชุมวิชาการ iSAI-NLP 2017 Special Session: 
AI and NLP Session for Thai Students (Thai Track) 
co-located with iSAI-NLP 2017, August 27-29, 2017, 
Huahin, Thailand เรื่อง ระบบแปลงข้อมูลจาก MySQL 
เพื่อน าเข้าและแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟด้วย 
Elasticsearch ภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
เมล็ดพันธ์ุข้าว (https://sites.google.com/view/tai-
nlp2017/) 

 

• TCI ฐาน 1 วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, 
Humanities & Social sciences เป็นวารสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) 
https://tci-
thaijo.org/index.php/psru/article/view/74756 เรื่อง 
INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM FOR IT SERVICE 
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AUN 5 Student Assessment 
 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 
5 Student Assessment 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]        

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    4.0    

ผลการด าเนินงาน : 
5.1The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected  
     learning outcomes [1, 2] การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

AUN-QA Criterion  
1.  Assessment covers: 

 New student admission 
 Continuous assessment during the course of study 
 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. 
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-  กระบวนการรับนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรฯ ก าหนด
แผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีตาม
เล่ม มคอ.2) หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษา
อย่างชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) และระบบวิธี
พิเศษซ่ึงด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการเยาวชนร่ม
ศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชรนครินทร์ และ
โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้ วสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้มีการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปตามด าเนินการประชาสัมพันธ์
Roadshow ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และมีการโรงเรียน
ต่างๆในภาคใต้ด้วย โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี 
-  หลักสูตรมีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อสื่อสารและจัดระบบให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละรายวิชามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
และวิธีการประเมินผล โดยให้มีการระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของทุก
รายวิชาโดยประธานหลักสูตร 
-  ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรมีการติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา และ อาจารย์ที่
ปรึกษา อีกทั้งมีระบบการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาในที่
ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากน้ีมีการจัดโครงการให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะกับนักศึกษาในที่ปรึกษาเพื่อติดตามและ
วางแผนการเรียนเป็นประจ าทุกปี (http://sis.surat.psu.ac.th) 
- ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร มีวิธีการประเมินนักศึกษาที่
หลากหลายครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของ
หลักสูตรและรายวิชา เช่น การประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย
วีธีการสอบข้อเขียนอัตนัย และมีการประเ มินผลการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาในรายวิชา สัมมนาและโครงงาน รวมทั้ง
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอกด้วยการน าเสนอ
ผลงานในระดับภาควิชาฯ น าเสนอผลงานสู่สาธารณะ และการ
น าเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  การประเมินนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 สาขาวิชาฯ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และมีการประชุม 
การประเมินข้อสอบก่อนน าไปใช้สอบในทุกภาคการศึกษา มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องของระดับขั้น
คะแนน ก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบ 
-  หลักสูตรได้มีการก ากับการการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละ
ด้าน โดยมีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ 4  มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชา

1. งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
https://www.facebook.com/งานรับนักศึกษา-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. มคอ. 3-6 
3. ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://sis.surat.psu.ac.th 
4. รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ แยกตาม

หลักสูตร 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.
php?id=117) 

https://www.facebook.com/งานรับนักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://www.facebook.com/งานรับนักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://sis.surat.psu.ac.th/
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ทั้งหมดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  
และมีการรายงานการประเ มินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 และ มคอ 
6 ของทุกรายวิชา น าผลการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้จากการ
ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา เพื่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
- การประเมินนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร และหลักสูตรมีระบบให้นักศึกษาสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ Tell Me More ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,  
     rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5] การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย 
ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี  ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตรมีระบบการแจ้งให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทุกวิชา 
รับทราบเก่ียวกับ การแจ้งวิธีการประเมินผลให้นักศึกษาทราบ
ผ่านการประชุมภาควิชาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
-  แต่ละรายวิชามีการชี้แจงรายละเอียดของการวัด และการ
ประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านแผนการสอนของรายวิชา 
(Course Syllabus) และ มคอ.3 โดยมีการชี้แจงให้กับผู้เรียนใน
คาบแรกของการเรียนในรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีมีการน า
เอกสารไปไว้ที่เว็บไซต์ หรือ ClassStart ของรายวิชา น้ันอีก
ด้วย 
-  ระหว่างการศึกษาในรายวิชา หลักสูตรก าหนดให้แต่ละ
รายวิชามีการประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค และผลคะแนน
ปฏิบัติการ ให้นักศึกษารับทราบหลังการสอบ ก่อนก าหนดวัน
สิ้นสุดการถอนรายวิชา 
-  เกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน เช่น 
รายวิชาสัมนา หรือโครงงานนักศึกษา  มีมาตรฐานและก าหนด
รายละเอียดไว้ชัดเจน เน่ืองจากผ่านการประชุม และตกลง
ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันของหลักสูตร ทั้งก่อน
และหลังการเรียนทุกภาคการศึกษา (ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน
วิชาโครงงาน และสัมนา) 
- หลักสูตรยังมีการประชุมทวนสอบเกรดของแต่ละรายวิชาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมยุติธรรมในการให้
ระดับขั้นคะแนนก่อนการแจ้งระดับผลการเรียนผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษารับทราบ 

 

1.  มคอ.3  ในระบบออนไลน์เว็บไซต์ 
https://tqf.psu.ac.th/ 
2.  เกณฑ์การประเมินรายวิชาโครงงาน 1 และ โครงงาน 2 

(โฟลเดอร์ AUN 5 เกณฑ์การประเมินรายวิชาโครงงาน I 
และ โครงงาน II) 

3. เกณฑ์การประเมินรายวิชาสัมนา (โฟลเดอร์ AUN 5 
แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอสัมมนา) 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
     reliability and fairness of student assessment [6,7] วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้ 
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

https://tqf.psu.ac.th/
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-  หลักสูตรฯ มีกระบวนการแจ้งให้ผู้สอนทุกรายวิชาทราบ ก่อน
การประเมินข้อสอบกลางภาค และปลายภาคเพื่อเตรียมตัวออก
ข้ อสอบและตรวจสอบคุณภาพของข้ อสอบว่า  มีความ
สมเหตุสมผล มีความน่าเชื่อถือก่อนส่งให้กรรมการประเมิน
ข้อสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
-   หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน
ที่มีความถนัดในสาขาวิชา ซ่ึงไม่รวมผู้ออกข้อสอบพิจารณา
ประเมินข้อสอบกลางภาค และปลายภาค ก่อนน าข้อสอบไปใช้
ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน จะมีการประชุมกันในกลุ่ม
ผู้สอนเพื่อตกลงเรื่องหัวข้อในการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบ และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ตรงกัน เพื่อ
ความยุติธรรมส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม 
- ในส่วนของการประเมินระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาจะท าการ feedback ให้
นักศึกษาทราบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการ
ถามตอบระหว่างเรียน ทดสอบย่อย แจ้งผลการทดสอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างและหลังเรียน  การวิพากษ์ การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
- อาจารย์ผู้สอนได้จัดจ านวนชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-6 
ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบ ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาใน
การเรียนการสอนเฉพาะราย   
-  รายวิชาสัมนา  มีจัดการเรียนการสอนแบบ Problem base 
learning และได้จัดท า Rubrics เพื่อให้การประเมินน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรมแก่นักศึกษา 

1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินข้อสอบ  
โฟลเดอร์ AUN 5  
1. ไฟล์ ประเมินข้อสอบfinal_937-250_1_60 
2. ไฟล์ ประเมินข้อสอบ-midterm_937-250_1_60 

2. เกณฑ์การให้คะแนนวิชาโครงงาน และสัมนา 
โฟลเดอร์ AUN 5  
1. ไฟล์ เกณฑ์โครงงาน I 
2. ไฟล์ เกณฑ์การให้คะแนนวิชาโครงงาน-II 
3. ไฟล์ แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอสัมมนา 

 

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

-  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาแจ้ง
คะแนนการสอบกลางภาคก่อนหมดเขตการถอนรายวิชา ที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ หากนักศึกษาได้ผลสอบกลางภาคที่
ไม่พึงประสงค์ก็สามารถถอนรายวิชาน้ันได้ 
-  นักศึกษารับทราบเกณฑ์การให้คะแนน ของรายวิชาจาก
อาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชาเพื่อ ให้สามารถ
ตัดสินใจวางแผนการเรียนหลังประกาศผลคะแนนสอบกลาง
ภาคได้  
  -  ในรายวิชามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เช่น การ
เฉลยการบ้าน ข้อสอบ หรือเรียกพบนักศึกษารายบุคคลเพื่อชี้
ข้อบกพร่องและแนะน าข้อแก้ไข โดยกระท าหลังจากที่นักศึกษา
ส่งงาน หรือ สอบเสร็จ เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อบกพร่อง
ของตนเองและน าไปปรับปรุงการเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
-  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องด าเนินการส่งระดับขั้น
คะแนนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับขั้น 
ผ่านระบบออนไลน์ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ระเบียบข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

1.  แบบส ารวจภาวะการท างานของศิษย์เก่า และความพึง
พอใจต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct
2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP
4M2PmsZw/viewform 

     และสรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของศิษย์เก่า 
และความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตร
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) ((โฟลเดอร์ 
AUN 5 ไฟล์สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของศิษย์
เก่า และความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตร
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) 

2.   รายละเอียด มคอ.5 
3.   ตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
(โฟลเดอร์ AUN 5 ไฟล์ ประกาศคะแนนสอบวิชา 928-323) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2PmsZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2PmsZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2PmsZw/viewform
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5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประธานหลักสูตรฯ แจ้ง
ให้นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรทราบเก่ียวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงการอุธรณ์ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ของ
ภาควิชาฯ  
-  หลังจากการประกาศคะแนนสอบ นักศึกษาสามารถขอดูการ
ให้คะแนนสอบจากอาจารย์ผู้สอนได้ ถ้านักศึกษาพบว่าการให้
คะแนนไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯ มีระบบการร้องเรียนของ
นักศึกษาผ่านภาควิชาฯหรือ ผ่านคณะฯ อีกช่องทางหน่ึงได้ 
 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021716

9021563468&set=pcb.10217169033723772&type=3&theater 
 
2. ภาพกิจกรรมโครงการ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา 
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
2114571025226209&set=t.1407998264&type=3&th
eater) 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม การประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
(โฟลเดอร์ AUN 5 ไฟล์ ประกาศคะแนนสอบวิชา 928-323) 

 
 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217169021563468&set=pcb.10217169033723772&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217169021563468&set=pcb.10217169033723772&type=3&theater
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AUN 6 Academic Staff Quality   

 
 
 
 
 

  

AUN-QA Criterion  
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 fullfill 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. 
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ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

6 Academic Staff Quality   1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 
succession,promotion, re-deployment, 
termination, andretirement) is carried out to 
fulfill the needs foreducation, research and 
service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measuredand monitored to improve the 
quality ofeducation, research and service [2] 

       

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

       

6.4 Competences of academic staff are identified 
andevaluated [3] 

       

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

       

6.6 Performance management including rewards 
andrecognition is implemented to motivate 
andsupport 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] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3      
 

Number of academic staff. 
Category Male Female Total Headcounts Percentage of PhDs 

Professors - - - - 
Associate Professors     
Assistant Professors - 1 1 - 
Full-time Lecturers 1 3 4 40 
Part-time Lecturers - - - - 

Visiting Professors/Lecturers - - - - 
Total 1 4 5 40 

หมายเหตุ มีอาจารย์ที่ยืมตัวมาท างานจ านวน 1 คน (ผศ.อภิรดา ธาราเดช) 
 
 

Academic  
Year 

ค่า FTE อาจารย์ 
ITB IS 

1/2560 1.571428571 0.504761905 
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2/2560 2.69047619 0.628571429 
 
 

 
Types and Number of Research Publications in the last 5 academic years 
Academic 

Year 
Types of Publication Total No. of Publications 

Per Academic Staff In-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2560  1  3 4 (4/9*100)=   44.44 

2559    2 2 (2/9*100) =  22.22 

2558    2 2 (2/9*100) =  22.22 

2557    1 1 (1/9*100) =  11.11 

2556       
หมายเหตุ : ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยนับทั้งที่ตีพิมพ์ในลักษณะวารสาร 
และการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน : 
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] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 
-  มีแผนอัตราก าลังเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-  ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครต าแหน่งสายวิชาการที่ตรงตาม
หลักสูตร 
-  ใช้กระบวนการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรใหม่ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดก าหนดไว้ 

1. กระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 1) 
2. ประกาศรับสมัครอาจารย์ โดยงานบุคคลของวิทยาเขต 
3. ผลการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยงานแผนและนโยบายของ
วิทยาเขต 
4. การก าหนดคุณลักษณะต าแหน่งงานสายวิชาการ 
(โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 2) 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน ที่สอนในรายวิชาเฉพาะทาง 
และช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาวิชาโครงงานซ่ึงสามารถต่อยอดให้เป็น
ผลงานวิชาการได้ตามตารางผลงานวิชาการข้างต้น 
-  การกระจายภาระงานที่สมดุลทั้งด้านการสอน วิจัย บริการ
วิชาการและที่ปรึกษา โครงงาน 
-  การติดตาม และประเมินผลงานตามภาระงานตาม TOR น าผล
การประเ มินมาทบทวนเพื่อวางแผนการจัดภาระงานในปี
การศึกษาถัดไป 
-  การแบ่งภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา โดยมี
สัดส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์ สกอ. 

1. ภาระงานสอนประจ าปีการศึกษา 2559 (โฟลเดอร์ AUN 
6 ไฟล์เอกสารแนบ 3-1 และ 3-2) 
2. ผลการประเมิน TOR จากเว็บไซต์ http://tor.psu.ac.th 
3. การจัดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  มีอัตราการก าลังเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร  
- การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงสมรรถนะ         ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
สอน วิจัย และบริการวิชาการ ซ่ึงคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามี
การก าหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่
รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่มี
ความรู้         ความเชี่ยวชาญในศาสตร์น้ัน ๆ ทั้งน้ี การด าเนินการ
สรรหาเป็นไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสารแนบ) มี
วิธีการพอสังเขป ดังน้ี 
1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.  เกณฑ์และประกาศเก่ียวกับการรับสมัครอาจารย์ใหม่
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ และหน่วย
การเจ้าหน้าที่ http://www.personnel.psu.ac.th/ 

2.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ที่
เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/ 

3.  ผลการประเมิน TOR จากเว็บไซต์ 
http://tor.psu.ac.th 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์

การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
(โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 4-1 และ4-2)  

 

http://tor.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/
http://tor.psu.ac.th/
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3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
สอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับ
สมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  
 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก¬ โดยมี
คณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
และวิธีการที่ ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และ
ประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ใน
ประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
- มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรฯ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน า

ด้านการสอน การท าวิจัย และอ่ืนๆ 
- มีการก าหนดภาระงาน 4 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน การ

ท าวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ผ่านที่ประชุมของภาควิชาฯ 

- มีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานTOR (ตาม
รอบการประเมิน) ตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ  คณะฯและ
มหาวิทยาลัย 

- ให้ความเป็นอิสระทางวิชาการ  ในการท าวิจัยและการเลือกผลิต
สื่อการสอน 

- มีการชี้แจงก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและวิธี เกณฑ์การ
ประเมินอย่างชัดเจน โดยผ่านการประชุมภาควิชาฯ 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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-  มีการเลือกและชี้แจงข้อก าหนดสมรรถนะบุคลากรตามภาระ
งานอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนอย่างชัดเจน ผ่าน
การประชุมสาขาวิชาฯ 
- ใช้หลักการประเมินประสิทธิภาพ และสมรรถนะบุคลากรตาม
ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนทุกคนซ่ึง
หลักสูตรฯ ใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (TOR)   
-  หลักสูตรมีการแจ้งอาจารย์ว่ามีคุณสมบัติ และปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- มีการชี้แจง แจ้งข้อเสนอแนะและชื่นชม ผลการประเ มิน 
สมรรถนะบุคลากร 
- หลักสูตรฯมีการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
โดยนักศึกษา 

1. ระบบประเมินสมรรถนะที่เว็บไซต์
https://competency.psu.ac.th/competency/ 
login.aspx 

2.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ที่
เว็บไซต์https://hrmis.psu.ac.th/ (โฟลเดอร์ AUN 6 
ไฟล์เอกสารแนบ 5-3) 

3.  ระบบ TOR Online ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ 
https://tor.psu.ac.th/ 

4.  ระบบ Load unit และผลงานวิชาการออนไลน์ที่
เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/ 

5. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  
(โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 5-1และ 5-2) 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมและไป
เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ มีการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการไปร่วมอบรม และ โดยให้อาจารย์ที่เข้าร่วมน า
ความรู้ที่ไปอบรมมาถ่ายทอดให้ อาจารย์ท่านอ่ืนๆได้รับรู้ความรู้
ใหม่ๆร่วมกัน ในช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการประชุม
ภาควิชาฯ ทุกเดือน 

1.  ทุนสนับสนุนการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2.  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

(ตารางที่ 6.1) 
4. ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตร์ (โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 
AUN6-ข้อ4) 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ระบบการให้รางวัลและการยกย่องบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เม่ือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเน่ือง
ในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังน้ี 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 
10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 
30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 
บาท 

1.  เงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ     

2.  การรับทุนวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
    (ตารางที่ 6.3) 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตร ฯ มีทั้งผลงานวิจัย  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

https://competency.psu.ac.th/competency/
https://hrmis.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/
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-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน  Journal  
Scopus  จ านวน 1  ผลงาน (ตารางที่ 6.2) 
-  ในปีการศึกษา 2560 มีผลงานของนักศึกษาได้รับการตอบรับให้
เข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติจ านวน   
ผลงาน (ตารางที่ 6.2) 
 

2. โครงงานที่ได้รับการตีพิมพ์ของนักศึกษา 
 

 
 
 ตารางที่ 6.1 การเข้าร่วมพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  

ผู้เข้าร่วม ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลา สถานที่ 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช Senior Training Program on Urban 
Development of the Countries Along the 

Silk Road 2017 

15 กรกฎาคม – 6 

สิงหาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮ้ 
นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช ประชุมร่วมสรุปผลการวิจัย เรื่อง ศึกษา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทาง
สรีรวิทยาน้ าระหว่างต้นกล้าและต้นติด
ตายางลูกผสม (Study on the Correlation 

Between Seedling and Budded Rubber’s 
latex Diagnosis) 

31 มกราคม – 2 

กุมภาพันธ์ 2561 

ณ สถาบันวิจัยยาง การยาง
แห่งประเทศไทย 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช อบรมหลักคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อน าไปใช้ในการสอนและการวิจัย 

9-10 กรกฎาคม 2561 ณ Ballroom 2 โรงแรมบุรีศรี
ภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ ่

อ. ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ การสัมมนา เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง พิชิต...นิพนธ์ “ภาคเปิดโครงร่าง” 

(3 บท) 

ระหว่างวันที่ 9-10 

มิถุนายน 2561 เวลา 
09.00-17.00 น. 

 ณ Vic3 ซอยพหลโยธิน 3 

(BTS สนามเป้า) กรุงเทพฯ 

ผศ.อภิรดา ธาราเดช อบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   

ผศ.อภิรดา ธาราเดช อบรม การสอนแบบ active learning   

ผศ.อภิรดา ธาราเดช อบรมเทคนิคการเขียนต ารา /หนังสือ
และการประเมินผลงานวิชาการ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 

ห้อง SD102 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ อบรมเทคนิคการเขียนต ารา /หนังสือ
และการประเมินผลงานวิชาการ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 

ห้อง SD102 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ กิจกรรม Integrated Research วันที่ 10 ตุลาคม 
2560 

ห้องประชุมเขาท่าเพชร 
ส านักงานอธิการบดี ม.
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ผู้เข้าร่วม ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลา สถานที่ 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฏร์ธานี 

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ การสร้างผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วันที่ 1 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร 
ส านักงานอธิการบดี ม.
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฏร์ธานี 

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน )WIL)   

วันที่ 9 สิงหาคม 
2560     

โรงแรมแก้วสมุย 

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
Data Mining โดยซอฟต์แวร์ Rapid Miner 

Studio 7 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง( 

วันที่ 20-23 
กรกฎาคม 2560 

กรุงเทพ 
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 ตารางที่ 6.2 ผลงานตีพิมพ์ 

ชื่อผู้เขียน ปีที่
พิมพ์ 

ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลข
หน้าที่
พิมพ ์

ภัทราพร วรินทรเวช 

และ กันตนา หาญ
ณรงค์ และ ศริน
ทิพย์ น่ิมเนียม และ 

อัญชนา แซ่ตัน 2 

2561 การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับฟาร์มหอย
นางรม กรณีศึกษาอภิรมย์ฟาร์ม 

Development of E-Commerce for 
Oyster farm: Case study of Apirom 
Farm 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ด้าน MICE การท่องเที่ยว
และการจัดการ (LAMS 

NICE) 

Liberal Arts and 
Management Sciences 
National and International 
Conference and Exhibitions, 
LAMS NICE 2018, May 23-
26,2018 

1 ISBN: 
978-616-
271-467-
2 

302-
319 

ธนัชพรรณ เพ็ชร
รัตน์ 

2559 An Ontology-based Framework to 
Support Incident Management in IT 
Services 

INCIT2016 1 1 50-56 

ธนัชพรรณ เพ็ชร
รัตน์ 

2560 Data mapping and visualization 
system for Rice Seed Production 
Information System using 
Elasticsearch 

 

iSAI-NLP 2017  

http://www.isai-nlp.org/ 

12 12 66-66 

ธนัชพรรณ เพ็ชร
รัตน์ 

2560 Information Retrieval for Diabetics 
Dare Based on Ontology 

iSAI-NLP 2017  

http://www.isai-nlp.org/ 

12 12 70-70 

ธนัชพรรณ เพ็ชร
รัตน์, ประทีป 
พึ่งวัฒนพงศ์ 

2561 ระบบการจัดการเหตการณ์ไม่
ปกติ สาหรับการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ INCIDENT 

MANAGEMENT SYSTEM FOR IT 
SERVICE  

Rajabhat J. Sci. Humanit. 
Soc. Sci.  

 

19 19 58-66 

ผศ.อภิรดา ธารา
เดช 

2017 

 

A GPFCSP-Based Fuzzy XQuery 
Interpreter 

Journal of 
Telecommunication, 
Electronic and Computer 
Engineering (JTEC)  

ISSN: 2180-1843 ใน SCOPUS 

(Q4) 
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สุภาภรณ์ ชัยอารยะ
เลิศ,กาญจนา ไชย
คง, คุณานนต์ ทอง
เทพ, ปิยนุช ขะเดไต้
หวัง, เพชรชนก 
ลักษณจันทร์, และ 
วชิรวิชญ์ เก้าเอ้ียน. 

2561 เกมการเรียนรู้สมุนไพร: 
กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้พืช
สมุนไพร ชุมชนบึงขุนทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ด้าน MICE การท่องเที่ยว
และการจัดการ (LAMS 

NICE) 

Liberal Arts and 
Management Sciences 
National and International 
Conference and Exhibitions, 
LAMS NICE 2018, May 23-
26,2018 

1 ISBN: 
978-616-
271-467-
2 

 

 

ตารางที่ 6.3 ข้อมูลโครงการวิจัย 

 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา 

โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการ
พัฒนาเป็น MICE Destination 
  
 

ดร.วิชชุตา มาชุ,  
ดร.ณัฐยา ยวงใย,  
ดร.ภัทราพร วรินทรเวช, 
อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ 
 

2,000,000.00 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 ตุลาคม 2560 
– 21 สิงหาคม 
2561  

โครงการศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการจัดการขยะชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ดร.พิเชษวุฒิ นิลลออ,  
ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 

234,880.00  งบโครงการ มอ.เพื่อชุมชน
เข้มแข็ง 

เมษายน 2560 
– พฤษภาคม 
2561 

ระบบการจัดการผลิตไข่เค็มไช
ยา 

นางสาวธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์  กองทุนวิจัย วท.วิจัย
สถาบัน 

กันยายน 2560-
ตุลาคม 2561 

การพัฒนาศักยภาพการจัด
จ าหน่ายและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าทอ
พื้นบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจ
ดิจิทัล: กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน
ภาคใต้  

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ 

600,000 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

ธันวาคม 2561-
พฤศจิกายน 
2562 
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AUN 7 Support Staff Quality 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

7 Support Staff Quality  1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

 
 
 
 
 
 

AUN-QA Criterion  
1.  Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needsof the library, 

laboratory, IT facility and student services are carried out toensure that the quality and quantity of 
support staff fulfill 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 the competencies 
remain relevant and the services provided by them satisfy the stakeholders’ needs.  

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

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



Page 63 
 

Number of Support Staff 
Number of Support staff 

ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลลากรสายสนับสนุน 

 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากรสายสนับสนุน เม่ือมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน 
สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังน้ี 

ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังน้ี 
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ระดับช านาญการพิเศษ 

ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 

1. ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลลากรสายสนับสนุน 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1.ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัด เลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2. การก าหนดคุณลักษณะต าแหน่งงานสายสนับสนุน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
(โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์เอกสาร AUN 7 แนบ 1) 
2. การก าหนดคุณลักษณะต าแหน่งงานสายสนับสนุน  
(โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์เอกสารAUN 7 แนบ 2) 

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

แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลากร โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่อง

1. ระบบข้อมูลงานประกันคุณภาพ ข้อ AUN 7 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php
?id=141 

มธัยมศกึษา ปวส. ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

บคุลากรหอ้งสมดุ 0 1 2 1 0 4

บคุลากรศนูยส์ารสนเทศ 0 3 9 1 0 13

บคุลากรหอ้งปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 0 0 17 3 1 21

บคุลากรดา้นงานบรหิาร 6 5 55 8 0 74

บคุลากรดา้นบรกิารวชิาการนักศกึษา 0 0 11 5 0 16

บคุลากรดา้นบรกิารงานพัฒนานักศกึษา 0 0 8 1 0 9

รวม 6 9 102 19 1 137

หน่วยงานสนับสนุน
ระดบัการศกึษาสงูสดุ (จ านวน)

รวม
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ทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร เพื่อผลักดันการ
สร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรน้ัน 
ได้ก าหนดขั้นตอน ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นตัวแทนของ
คณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจ
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
7.4Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented  
to fulfil them [4] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากร ได้พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้เพื่อน ามาใช้
ใ น ก า ร ท า ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  โ ด ย ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร                        
และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
 

โครงการ/กิจกรรมที่จัด วันจัดโครงการ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์สายสนับสนุนและการ
พัฒนาทีมงานเพือ่เสริมสร้างความสุขในการ
ท างาน 

25-27 สงิหาคม 2560 

การสร้างทีมท างานที่มีคุณภาพ 17-18 มิถุนายน 2561 

Positive Thinking and EQ for Smart People 26 มิถุนายน 2561 

 
นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอ่ืนๆ อีก อาทิ 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตาม
ความต้องการของบุคลากร) 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการท างานให้แก่
บุ ค ล า ก ร  ซ่ึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์                             
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
เพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วงระหว่างเดือน 
สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปน้ี 
- กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money) 
- กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart) 
- กิจกรรมม้ือน้ีไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain) 

1. โครงการการจัดท าแผนกลยุทธ์และกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะ (นอกสถานที่) 

2. โครงการการสร้างทีมท างานที่มีคุณภาพ 
3. โครงการ Positive Thinking and EQ For Smart 

People 
4. ระบบข้อมูลงานประกันคุณภาพ ข้อ AUN 7 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal
.php?id=141 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ((โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์เอกสารแนบ AUN 7 แนบ 3) 
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2. สวัสดิการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การ
ด าเนินงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอันมีผลในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
อนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ า
วิทยาเขต เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรโดยค านึงถึงสภาพ 
ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของบุคลากร 
จ านวนเงินทุนและศักยภาพของหน่วยงาน 
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 
มีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ปฏิบัติงาน
ดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นที่
ได้รับการคัดเลือกในโอกาสต่างๆ 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัด
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย((โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์
เอกสารแนบ AUN 7 แนบ 4) 
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AUN 8 Student Quality and Support 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and up-
to-date [1] 

       

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

       

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload [3] 

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

 
 
 
 

 
 
 

AUN-QA Criterion  
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. 
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Total Number of Students (last 5 academic years) 
 
 

Academic Year Students 
1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year >4th Year Total 

2556 102 40 118 69 9 214 

2557 93 79 34 116 4 242 

2558 64 70 57 33 9 221 

2559 79 45 57 52 11 219 

2560 23 46 35 45 18 235 
ที่มา: http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=83 
ผลการด าเนินงาน : 
8.1The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and  
     up-to-date [1] มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ก าหนดแผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะรับ

ในแต่ละปีตามเล่ม มคอ.2) 
 หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่าง

ชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) และ
ระบบวิธีพิเศษซ่ึงด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการ
เยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชร
นครินทร์  และโครงการเส้นทางอาชีวะสู่ รั้ วสงขลา
นครินทร์ ซ่ึงได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไป
ตามด าเนินการประชาสัมพันธ์Roadshowไปยังโรงเรียน
ต่างๆทั่วประเทศ และมีการโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ด้วย 
โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี 

 นอกจากน้ันแล้วทางหลักสูตรได้ด าเนินการในส่วนของ
การจัด Road Show เฉพาะของหลักสูตรเอง โดยก าหนด
เส้นทางและโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายเอง ซ่ึง มี
คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี 

1. มคอ.2 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาทุกโครงการ เว็บไซต์ 

http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php?flag=1 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 คุณสมบัติเบื้องต้นจะพิจารณาตามคุณสมบัติตาม มคอ.2 

โดยจะมีการทบทวนวิธีการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์
การรับนักศึกษาทุกปี 

 ในส่วนของการรับนักศึกษาโควตาพิเศษในโครงการต่างๆ 
ที่รับนักศึกษาน้ัน ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนด
เกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป 

1. มคอ.2 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาในโครงการต่างๆ  
3. เกณฑ์การรับนักศึกษาในการรับตรงและ Admission 
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และมีการกลั่นกรองใบสมัครของผู้มีคุณสมบัติก่อนการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  โดยกรรมการ
แบ่งเป็น 2 ชุด  คือ ชุดกลั่นกรองใบสมัคร และชุด
สัมภาษณ์ ซ่ึงกรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร 

 ในส่วนของการรับนักศึกษาโดยวิธี Admission และรับ
ตรงน้ัน ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์
การรับนักศึกษาโดยก าหนดคะแนนตามรายวิชาที่เลือก
สอบ และการสัมภาษณ์นักศึกษา จะเป็นคณาจารย์ใน
หลักสูตร 

8.3There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 
     workload [3] มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ในระบบฐานข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนใน

หลักสูตรจะมีระบบติดตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ 
MIS  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล
การลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของนักศึกษาในที่
ปรึกษาได้ทุกคน ซ่ึงนักศึกษาที่อยู่ในสถานะปกติ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนเองได้ 

 แต่หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนที่ต่ ากว่า 2.00 มี
ระบบการ Lock การลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่เรียน
อ่อน คือ ได้เกรดต่ ากว่า 2.00 (Critical)  ซ่ึงนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าปรึกษาใน
การลงทะเบียนเรียน ซ่ึงในการลงทะเบียนเรียนน้ัน 
นักศึกษากลุ่มน้ีจะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปกติ  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะท าการปลดล็อกให้ 

 ในส่วนของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยมีการจัดโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี โดยในแต่ละภาคการศึกษา
น้ัน อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนักศึกษาอย่างน้อย 2-3 ครั้ง  
แต่ในส่วนของนักศึกษาที่มีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะ
เรียกพบเป็นการส่วนตัวซ่ึงอาจจะมากกว่า 3 ครั้งได้   

 โดยในส่วนของกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษาทุกชั้นปีน้ัน จะเป็นกิจกรรมของการพูดคุย ให้
ค าปรึกษา หาแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาทั้งในเรื่อง
การเรียน การท ากิจกรรม และอ่ืนๆ ท าให้อาจารย์ที่
ปรึกษามีความใกล้ชิดและนักศึกษาเข้าถึงอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ง่ายขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าว มีการวัด
ประสิทธิภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนในทุกโครงการในปี
ที่ผ่านมาอย่างต่อเน่ือง 

1. ระบบสารสนเทศอาจารย์และนักศึกษา 
2. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  

8.4Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support  
    services are available to improve learning and employability [4] มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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 กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้งาน
ท า ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวม
ศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  Non – 
Academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตาม
ภารกิจ ดังน้ี  

 งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะ
ชีวิต  เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  
คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี  
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  และการศึกษา
ต่อ และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และ
จัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการ
หอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา/
องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม
ของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  
และบ าเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้าน
สุขภาพและพลานามัย  โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการ
ผ่าน กระบวนการหลัก ดังน้ี  

1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้
แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลยัส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความ
พร้อมในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 

 โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา  

 โครงการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

3. กระบวนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น า

1.  ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
2.  แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร 
แผนโครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรตามชั้นปี 



Page 70 
 

นักศึกษา (Leader Camp) และการท างาน
ร่วมกันกับองค์กรอย่างมีส่วนร่วม  

 โครงการเวทีคุณภาพ  
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม  

4.เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่โลกแห่งการท างาน  
 โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข 
 โครงการนัดพบแรงงาน 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า 

(บรรยายให้บัณฑิตเพื่อสนับสนุนการท างาน) 
 ในส่วนของหลักสูตรกรรมการบริหารหลักสูตร

ได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ 
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการบ่มเพาะ
นักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการให้
ความรู้เก่ียวกับกลุ่มวิชาชีพเลือก โครงการให้
ความรู้เก่ียวกับการฝึกงานและสหกิจ โครงการ
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft โครงการ
ปัจฉิมสาขา โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการ 
Meeting and byenior  และโครงการสาย
สัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เป็นต้น 
ในส่วนของรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรน้ัน ทั้ง
วิชาชีพและวิชาแกน อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชาด้วยเช่นกัน 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ีแล้วทางหลักสูตรได้มีการจัดส่ง
นักศึกษาไปแข่งขัน และประกวดต่างๆ เช่น 
การจัดประกวดการเขียนแผนการตลาดของ 
AIS    โครงการ “PSU Startup Idea 
Challenge ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งระดับประเทศ  

 นอกจากน้ี งานพัฒนานักศึกษา มีการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและ
บริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจินตปัญญา
ศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง 
กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรม
ดังต่อไปน้ี  

 โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมที่รุ่นพี่ ซ่ึงเคย
ผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูก
ดอกไม้ ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ เพื่อเตรียม
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ดอกไม้ไว้ให้น้องๆ ปี1 ที่จะเข้ามาได้ใช้ในการ
เรียนจัดดอกไม้  

 โครงการศิลปะแห่งชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผู้อ่ืน 
กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้
ชีวิตมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ปี 1 ซ่ึงกิจกรรม
จะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัด
ดอกไม้โคริกะ เชื่อมโยงสู่การมองเห็นความงาม
ในตนเองและผู้อ่ืน  

 โครงการต้นกล้าจิตอาสา กิจกรรมต้นกล้าจิต
อาสา สู่วีถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาวหอ 
ปุ๋ยหมักเกษตรธรรมชาติ 

  โครงการโคริงกะ จัดดอกไม้จัดใจ บูรนาการ
กับรายวิชา ชีวิตและความสุข ซ่ึงเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ที่นักศึกษาที่มีความสนใจจะมาลง
เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข  

 โครงการพัฒนาแกนน าด้านจินตปัญญาศึกษา  
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ให้เป็นกระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการ
จัดกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ เป็นการเพิ่มก าลัง
พลในการท างาน ไปพร้อมๆกับพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่สนใจ 

 โครงการจินตปัญญาสัญจร กิจกรรมเพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้
เรียนรู้ศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ซ่ึงได้รับ
ความสนใจอย่างมาก หลายๆวิทยาเขตได้น าไป
ปรับประยุกต์ใช้อย่างต่อเน่ือง 

 กิจกรรม active learning บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ดอกไม้โคริงกะในการเรียนการสอน 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

 จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วย
วิธีเกษตรธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและ
หลักการเกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการปลูกพืชผักตามหลักเกษตร
ธรรมชาติ  

 และการฝึกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การท าปุ๋ย
หมัก/ปุ๋ยพืชสด/การท าสมุนไพรน้ าสบู่จับใบ/
ปุ๋ยน้ าชีวภาพ/น้ าสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/
การเพาะกล้าในกระบะ/การคลุมดิน) โดยบูรนา
การกับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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 โครงการตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรม ณ สวนโมกขพลา
ราม อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

 โครงการอาณาปาณสติเพื่อชีวิตร่มเย็น : เป็น
กิจกรรมเพื่อการฝึกการเจริญสติ โดยใช้หลัก
อาณาปาณสติ 

8.5The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
     research as well as personal well-being [5] มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ จิตใจ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ ของผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรฯ ได้มีการให้ค าแนะน าและสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้เรียนมี
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจ
ที่ดี   ผ่านโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง และช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบ 

 นักศึ กษาสามารถขอค าปรึกษาได้ ในทุก  ๆ  เ รื่ อง 
ครอบคลุมด้านวิชาการ และทางด้านอ่ืน ๆ โดยอาจารย์มี
การก าหนดตารางให้ค าปรึกษา (Office hours) ให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา 

 กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเ นินงานโดยงานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการ
ด าเ นินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 
คณะ  ไ ด้ แ ก่  คณะ วิทย าศ าสต ร์ แ ละ เ ทค โนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังน้ี  

 กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเ นินงานโดยงานพั ฒนา
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการ
ด าเ นินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 
คณะ  ไ ด้ แ ก่  คณะ วิทย าศ าสต ร์ แ ละ เ ทค โนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังน้ี  

 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้
ค าปรึกษาเม่ือไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่อง
ความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและ
อ่ืนๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มี
ขั้นตอนการรับบริการดังน้ี  

 ขั้นตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 

1.  ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ใน
หลักสตูร ภาพโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา 
กองวิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  
   กรณีที่ปัญหาของน้องๆต้องมีการติดตามผลหรือ
แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง พี่จะติดต่อกลับน้องๆเป็นระยะ 
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AUN 9 Facilities and Infrastructure 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

9 Facilities and Infrastructure 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 
supporteducation 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] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

AUN-QA Criterion  
1.  The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materialsand 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 objectivesof the study 

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

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

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with specialneeds are defined 
and implemented. 
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ผลการด าเนินงาน : 
 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] อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย   (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ
โครงการ ฯลฯ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เน่ืองจากการบริหารงานของวิทยาเขตฯ เป็นแบบรวมศูนย์ โดย
ทางส่วนกลาง ได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียน ได้มีการ
ซ่อมแซมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ ส าหรับใช้
ในห้องเรียนเพื่อให้พร้อมส าหรับการเรียนการ สอนอยู่
เสมอ 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งหมด ด าเนินการโดยวิทยา
เขต ภายใต้รวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ส าหรับการจัดห้องเรียนของแต่ละวิชา หลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรี ยนและสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ทั้งน้ีศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ท า
การตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียน
และช่วงเที่ ยง พร้อมทั้ ง ได้ตรวจสอบและจัด ซ้ือ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผน
จัดซ้ือเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับ
จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหน่ึงใน
การวางแผนการจัดซ้ือและทดแทน 

 
 ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการ

ใช้งานของหลักสูตร ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้
ท าแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ 
ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทางศูนย์สนเทศและ
การเรียนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรค์ มาเข้าที่ประชุม
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา ทั้ง
ทางด้านบริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การเรียนการ
สอนเพื่อให้เพียงพอกับแต่ละหลักสูตรต่อไป  

  

 
 
1. เอกสารสรุปการน าผลประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนา

โครงสร้างพื้่นฐาน (โฟลเดอร์ AUN 9 ไฟล์
aun09_1_doc1) 

 

 9.2  The library and its resources are adequate and updated to support education and research  
[3, 4] มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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1. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ได้ จัดเตรียมฐานข้อมูลอิเล็ค 
ทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และการท าวิจัย 
ของอาจารย์ในหลักสูตร  สามารถค้นหาหนังสือได้ผ่าน 
ระบบออนไลน์ 

2. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้มีกระบวนการจัดหาวัสดุเข้า ห้องสมุด
เพื่อให้ เพียงพอต่อ ความต้องการของหลักสูตร โดยการ
สืบค้นรายชื่อ หนังสือในหมวด 6 ของ มคอ 3 
โดยงานจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศมีดัชนีชี้วัด คือ ควรมี 
ทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ 
ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อ

หนังสือที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่หลักสูตรเปิดสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรส่งรายชื่อหนังสือให้แก่ห้องสมุด ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี เพื่อทางห้องสมุดได้มีการจัดซ้ือจัด
จ้างตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อไป   

 

1. เว็บไซต์หอบรรณสารสนเทศ 
http://library.surat.psu.ac.th/ และ ระบบสืบค้น
ออนไลน์ http://opac1.clib.psu.ac.th/  

 
2. รายงานผลการด าเนินการหัวข้อกระบวนการ จัดหาวัสดุ

เข้าห้องสมุด โฟลเดอร์ AUN 9 ไฟล์aun09_2_doc1 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ ได้เตรียมห้อง 

ปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับกับการวิชาในหลักสูตรดังน้ี 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่น่ัง จ านวน 2 ห้อง 

2. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ได้มีกระบวนการในการ จัดหา 
โปรแกรม คอมพิวเเตอร์เพื่อสน้บการเรียนการสอน ท าให้ 
สามารถสนับสนุนการเรียน การสอนในหลักสูตรให้ ทันสมัย 
และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศูนย์สารสนเทศฯ ได้รับ
งบประมาณส าหรับจัดซ้ือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
100,000.- บาท 

3. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดให้มีบริการต่างๆ เช่นการขอใช้
อุปกรณ์โสตฯ ต่างและบริการเครื่องพิมพ์ เครื่องแสกนเพื่อ
อ านวย ความสะดวกใน การเรียนการสอน ให้กับอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร 

 

1. จ านวนห้องคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ AUN 9 ไฟล์
aun09_3_doc1  

 
 
 
 
2. กระบวนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ 

AUN 9 ไฟล์aun09_3_doc2 
 
 
 
 
3. เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 

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

 9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support  
education and research [1, 5, 6] มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง พื้นฐานการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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1. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ได้ดูแลให้มีการใช้เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากที่สุด 

2. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียนการ 
สอนออนไลน์ LMS เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี 
ประสิทธิภาพและนักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้งาน 
จากที่ไหนก็ได้ตลอดเวลา 

 

1. เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 
http://it.surat.psu.ac.th/ 

 
2. เว็บไซต์ LMS http://eservice.surat.psu.ac.th/ 
 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs  
are defined and implemented [7] มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ  ความปลอดภัย และ
สามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี  ความต้องการพิเศษ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. วิทยาเขตฯ ได้จัดการให้มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมส าหรับ 

นักศึกษาในหลักสูตรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย และยังจัดให้มีแผนการปฏิบัติงาน เม่ือ
มีเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม้  

 

1. แผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้/ฉุกเฉิน โฟลเดอร์ 
AUN 9 ไฟล์aun09_5_doc1 
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AUN 10 Quality Enhancement 
 

 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 
10 Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ 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] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

 
 
 
 
 
 

AUN-QA Criterion  
 

1.  The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni and 
stakeholders from industry, government and professional organizations. 

2.  The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed and 
evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 

3.  The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 

4.  Research output is used to enhance teaching and learning.  
5.  Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 

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

are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
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ผลการด าเนินงาน : 
10.1Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and development [1] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- หลักสูตร ฯ ใช้ผลการประเมินและการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการใช้หลักสูตร ฯ  (ผู้เรียนอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) มาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ฯ  
- จัดการประเมินหลักสูตรฯ อย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาวิธีการ
เรียนการสอน และเก็บข้อมูลเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ปี และกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ มีการประชุมร่วมกัน  
โดยน าข้อคิดเห็น ไปใช้ในการพัฒนา ทบทวน และเตรียมหา
แนวทางปรับปรุงหลักสูตร ฯ 
       หลักสูตรมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังนี้ 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรฯ จัดท าการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ปี 2559 ตามข้อเสอนแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่อง  
ค ว ร มี ร า ย วิ ช า  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
ธุ ร กิ จ  โ ด ย มี เ น้ื อ ห า เ ก่ี ย ว กั บ  Business Porcess แ ล ะ 
Information System และปรับกลุ่มวิชาชีพเลือกให้มี วิชาใน
กลุ่มระบบสารสนเทศประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 

2.  ผู้ประกอบการ   หลักสูตรฯ น าข้อเสอนแนะจาก
ผู้ประกอบการ ในประเด็นเรื่อง  

    -   ทักษะการน าเสนอ ฝึกให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น
เรียนในรายวิชา โครงงาน สัมมนา  และวิชาอ่ืน ๆ ให้มากขึ้น 

 -   ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฝึกให้นักศึกษาน าเสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ต้นชั่วโมงของคาบเรียน 

  
3.  นักศึกษา  

         -  หลักสูตรฯ น าข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาจากการ
ประเมินรายวิชา และการประเมินอาจารย์ มาร่วมกันพิจารณา
และหาแนวทางการแก้ไข ที่สามารถท าได้ โดยการไปปรับแก้ไข 
มอค. 3  ของรายวิชาน้ัน ๆ ในปีถัดไป 
        -   หลักสูตรฯ ได้น าข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการ
ประเมินแบบสอบถามในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบอาจารย์
เช่น  

            1.  เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์   
     2.  การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน 

   3.  ช่องทางการสื่อสาร 
4.   อาจารย์   หลักสูตรฯ น าข้อคิดเห็นจากคณาจารย์

มาร่วมหาแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ โดยผ่านการประชุม
ประจ าเดือนของภาควิชาฯ  

1. ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิใน

การปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 2 ภาคผนวก ข หน้า 
82-90 

2. แบบส ารวจภาวะการท างานของศิษย์เก่า และความพึง
พอใจต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2N
nSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2
PmsZw/viewform 
3. สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของศิษย์เก่า และ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
(ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) ((โฟลเดอร์ AUN 5 ไฟล์
สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของศิษย์เก่า และความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)) 
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5. ศิษย์เก่า ให้ข้อเสนอแนะผ่านการท าส ารวจแบบส ารวจ
ภาวะการท างานของศิษย์เก่า และความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรหลักสูตร 

 เ สนอให้ มีการ จัดการ เ รี ยนการสอนวิชา หรื อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

 เพิ่มวิชาด้าน AI/Data Mining 
 เปิดวิชาชีพเลือกให้หลายหลาย 
 มีอุปกรณ์ IT ให้เพียงพอ 

 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร จะน าข้อเสนอแนะ เข้าสู่กระกวน
การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ประเด็นใดที่สามารถด าเนินการได้ 
เช่น การจัดอบรม หัวข้อที่ทันสมัยให้กับนักศึกษา จะถูกบรรจุไว้
ในแผนพัฒนานักศึกษา นอกรายวิชาเรียน สิ่งใดที่เป็นข้อเสนอ
ระดับนโยบายถูกสื่อสารผ่านระบบประกันคุณภาพ และ
คณะกรรมการบริหารคณะต่อไป 

 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภายใน
หลักสูตรระบบสารสนเทศมีการก ากับดูแลจากคณะกรรมการ
หลักสูตรและคณาจารย์ภายในสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการ
สอน ตรงตามวัตถุประสงค์ 
-  กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ในรายวิชา
ต่างๆ ที่เปิดสอนถูกประเมินจากผู้เรียนและการประเมินทวน
สอบ 
 

1. กระบวนการเรียนการสอน  
 - เน้ือหาสาระของรายวิชาถูกก าหนดใน มคอ. 2 ของ

แต่ละรายวิชา  
   - กระบวนการเรียนการสอนถูกก าหนดไว้ใน มคอ. 3 
ของแต่ละรายวิชา  
   - สิ้นสุดการเรียนการสอน แต่ละรายวิชาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดท าสรุปผลการเรียนการสอน
ใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลน าเข้าสู่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
2. รายงานผลการประเมินออนไลน์ระบบทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนทางเว็ปไซต์วิทยาเขตฯ  
https://tes.psu.ac.th/login.asp 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตร ฯ มีการตรวจสอบและประเมินต่อกระบวนการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

 สาระวิชาและค าอธิบายของแต่ละรายวิชาถูก
ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 เพื่อให้ได้มาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชาได้อย่างครบถ้วน ( P ) 

 กระบวนการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาถูก
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3,4 เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอน

1.  www.tqf.psu.ac.th 
 2. ข้อมูลผลการประเมินการเรียนการสอน และ การ

ประเมินทวนสอบ ที่เว็บไซต์ 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 
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ก าหนดหัวข้อ วิธี ล าดับการสอนให้เป็นไปอยาง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
และเน้ือหาของรายวิชาน้ันๆ ( P ) 

 คณาจารย์ร่วมประชุมปรึกษาหารือในหัวข้อ และ
ล าดับการสอนของสาขาวิชาในหัวข้อสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร และการเรียนการสอน ( D ) 

 นักศึกษาได้รับตารางเรียน หัวข้อการเรียนการ
สอนจากผู้สอนอย่างครบถ้วน ( C ) 

 กระบวนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะ
ถูกตรวจสอบและประเมินผลการเรียนการสอนไว้
ใน มคอ. 5,6( C ) 

 ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาถูกระบุไว้ใน มคอ. 5 และระบุแนว
ทางแก้ไขเพื่อด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป( A ) 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  วิทยาเขตให้การสนับสนุน เงิน เพื่อส่งเสริมในรายวิชา
โครงงาน เพื่อส่งผลงานสู่เวทีการประชุมวิชาการ   และผลงาน
เพื่อใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเอกชน  

1. รายงานโครงงานที่น ามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างโครงงาน
ของนักศึกษาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
2. แผนพัฒนานักศึกษา  
(โฟลเดอร์ AUN 10  

 โครงการพัฒนานักศึกษา 2561 หลักสูตร IS.pdf 
 แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ล่าสุด.

pdf) 
3. ผลงานจากโครงงานนักศึกษา ที่ได้รับน าเสนอประชุม
วิชาการ และตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 (ดูงานได้ที่  
โฟลเดอร์  AUN 10 ผลงานนักศึกษาเข้ าร่ วมประชุ ม
วิชาการ) 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and 
Management Sciences National and 
International Conference & Exhibitions 
(LAMS NICE 2018) ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-
26 พฤษภาคม 2561 จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

o เกมการเรียนรู้สมุนไพร-ศูนย์เรียนรู้พืช
สมุนไพร-ชุมชนบึงขุนทะเล 

o ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับฟาร์มหอยนางรม 
กรณีศึกษาอภิรมย์ฟาร์ม 

 
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ iSAI-NLP 2017 Special 

Session: AI and NLP Session for Thai 
Students (Thai Track) co-located with iSAI-
NLP 2017, August 27-29, 2017, Huahin, 
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Thailand เรื่อง ระบบแปลงข้อมูลจาก MySQL 
เพื่อน าเข้าและแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟด้วย 
Elasticsearch ภายใต้ระบบสารสนเทศ เพื่ อ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ข้ า ว 
(https://sites.google.com/view/tai-
nlp2017/) 

 
 TCI ฐ าน  1 วาร ส าร  Rajabhat Journal of 

Sciences, Humanities & Social sciences 
เป็นวารสารของมหา วิทยาลัยราชภัฏพิ บู ล
สงคราม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน
วิทย าศ าสต ร์ แ ละ เ ทค โน โ ลยี  ก า ร ศึ กษ า 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 
( ม . ค . - มิ . ย .  แ ละ  ก .ค . - ธ . ค . )  https://tci-
thaijo.org/index.php/psru/article/view/74
756 เรื่อง INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM 
FOR IT SERVICE 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ  เช่น 
ห้องสมุด อุปกรณ์ไอที ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ยังไม่มีห้องโครงงานคอมพิวเตอร์ แยกจากห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
 

    การให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด  
และห้องประชุมย่อยเพื่อใช้ในการ ปรึกษาระบบงาน  

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากบัณฑิตที่จบ

การศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในการให้ความคิดเห็นในแง่
ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขา
อ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรฯ ตามผลการประเมินที่คาดหวังและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรฯ 
   -  หลักสูตรฯ มีกระบวนการน าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มาประชุมและทบทวนปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารร่วมกับอาจารย์ในการประชุมภาควิชา
ฯ ประจ าเดือน และการประชุมประจ าปี โดยกระบวนการได้มา
ของข้อมูล แต่ละกลุ่มมีดังต่อไปน้ี 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หลักสูตรฯ มีการทาบทาม และ แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ออ่าน และประเมินหลักสูตรฯ  

1.  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ  
(ไฟล์ aun1_1_เเบบประเมินตอบกลับจากสถาน

ประกอบการITBสหกิจ60 และไฟล์ aun1_2_สรุปผล
การประเมินจากผู้ประกอบการ) 

2. ตัวอย่างโครงงานของนักศึกษาที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
(https://drive.google.com/drive/folders/ 

      1nQXg1zaEr_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I) 

https://tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/74756
https://tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/74756
https://tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/74756
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2.  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรฯ และคณะฯ  มีการจัดท า
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ  

3.  ผู้ประกอบการ  หลักสูตรฯ ได้รับข้อเสนอแนะ จากการ
ประชุมระหว่างอาจารย์นิเทศนักศึกษา กับผู้ประกอบการในการ
ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา  

5.  อาจารย์  หลักสูตรฯ ได้รับข้อเสนอแนะ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการดูแลและพัฒนานักศึกษา  และ ด้านการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯจากอาจารย์ในการประชุมหลักสูตร 
อย่างน้อย เดือนละ2 ครั้ง 
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AUN 11 Output 

 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

11 Output 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

11.4 The types and quantity of research activities 
by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

 
 
  

เกณฑ์การประเมิน : 
1.  The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average timeto graduate, 

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

2.  Research activities carried out by students are established, monitored andbenchmarked; 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 ofthe programme and its graduates. 
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ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา (Pass and Dropout Rate) 

ปีการศึกษาที่รับ
นักศึกษาเข้าศึกษา 

จ านวน นศ. 
ในรุ่น (คน) 

จ านวน นศ. ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 

จ านวน นศ. ที่ออกกลางคัน
ระหว่างชั้นปี 

2 ปี 3 ปี 4 ปี 
มากกว่า 

4 ปี 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 

ปี 4 

เป็น
ต้นไป 

2556 104     35 17 0 15 0 0 

2557 93     34  -  0 0 11 0 

2558 65         0 7 0 0 

2559 79         0 8 0 0 

2560 23         3 0 0 0 
 
 
ผลการด าเนินงาน : 
11.1The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for  
     improvement [1] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- ทางหลักทางสูตรไม่ได้ก าหนดเกณฑ์เก่ียวกับอัตราการ

ผ่าน และอัตราการตกออก แต่คณะและหลักสูตรมี
กระบวนการในการดูแลนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงในการตก
ออก โดยมีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการพบปะพูดคุยปรึกษา
อาจารย์ในเรื่องการเรียนและเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง อีกทั้ง
ทางหลักสูตรมีระบบการทวนเกรด เพื่อลดความผิดพลาด 
และพิจาณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนใน
แต่ละรายวิชา  

1. รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีจากงาน
ทะเบียน 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailt
otal.php?id=180 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- หลักสูตรก าหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 4 ปี 

ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 34 คน
จากนักศึกษาทั้งหมด 45 คน คิดเป็น 75.55% ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ซ่ึงมีนักศึกษาบางส่วนจะจบใน
ในภาคการศึกษาที่  3/2560 เน่ืองจากติดราย วิชา
โครงงาน และส่วนที่เหลือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 

1. รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี
จากงานทะเบียน 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailt
otal.php?id=180 

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

ในปีการศึกษา 2559  
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 38 คน 

1.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 
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2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 34 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 89.50 

3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 

4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ* 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.47 

5. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ* - - 
6. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท* - - 
7. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร* 1 คน คิดเป็นร้อยละ

 8.51 
8. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บวก

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ(3+4) 20 คนคิด
เป็นร้อยละ 58.82 
 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยประกันคุณภาพ คณะฯ) 
http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/Downloa
d/SAR2558/SAR58-Data.asp 

2. ตารางสรุปภาวะการท างานของบัณฑิต รุ่นปี
การศึกษา 2559 โฟลเดอร์ AUN 11 ไฟล์ 
job2559 

11.4The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
     benchmarked for improvement [2] 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นักศึกษา ท าโครงงานหรืองานวิจัยที่
ใช้ประโยชน์ได้จริง โครงงานของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นที่น่า
พึงพอใจ  และน าไปใช้งานกับหน่วยงานภายนอกได้มากขึ้น มี
ผลงานบางส่วนได้รับการตอบรับให้ไปน าเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ 

1. ผลงานวิชาโครงงาน และสหกิจ ปีการศึกษา 2559 
https://drive.google.com/drive/folders/ 

1nQXg1zaEr_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I 
2. ตัวอย่างโครงงานสหกิจของนักศึกษาที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
(https://drive.google.com/drive/folders/ 

      1nQXg1zaEr_moysyTLU2ylQ5U9zW07j0I) 
เช่น   

 นางสาวเกณิกา แซ่เจ๊ว 5740410510  
โครงงานเรื่อง ค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
ตามเดิม ของระบบบริหารงานบุคคลและระบบ
สนับสนุนงานกองคลัง (Ordered back into 
official of Human Resource Management 
and Treasury System)  
สถานประกอบการ : บริษัท อัฟวาแลนท์ จ ากัด 
 น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 5740410529 
โครงงานเรื่อง การทดสอบกระบวนการของ 
Process Designer (Simulation Test Of 
Process Designer)  
สถานประกอบการ : บริษัท อัฟวาแลนท์ จ ากัด 
(Avalant) 
 นายณัฐกิตติ์ เล้นสิ้น 5740410526  
และ นายอังคาร ปูคะวนัช 5740410586 
โครงงานเรื่อง ระบบบริการตรวจสอบความ
ถูกต้องของชุดข้อมูลส าหรับแพลตฟอร์มสร้าง
บริการข้อมูลแบบเปิด (Dataset validation 

http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/Download/SAR2558/SAR58-Data.asp
http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/Download/SAR2558/SAR58-Data.asp
https://drive.google.com/drive/folders/
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service for open data service platform) 
และระบบแสดงผลข้อมูลแผนภาพส าหรับ
แพลตฟอร์มสร้างบริการข้อมูลแบบเปิด (Data 
visualization system for open data 
service platform) 

สถานประกอบการ : ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สังกัด ศูนย์
เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

 นางสาว ชลฤทัย ฤกษ์มุณี รหัส 5740410523  
โครงงานเรื่อง เครื่องมือตรวจทานความครบถ้วน
ของการเก็บข้อมูลในระหว่างลงพื้นที่ส าหรับสอบ
ทานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (Completeness 
Checking to for Onsite Field work for 
Software License Review.) สถาน
ประกอบการ : บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธม ัทสุ ไชย
ยศ ที่ปรึกษา จ ากัด 

3. ตัวอย่างผลงานโครงงานนักศึกษาที่ได้รับการ
น าเสนองานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ 
(LAMS NICE)  
Liberal Arts and Management Sciences 
National and International Conference and 
Exhibitions, LAMS NICE 2018, May 23-
26,2018 

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับฟาร์มหอยนางรม กรณีศึกษา
อภิรมย์ฟาร์ม 

 เกมการเรียนรู้สมุนไพร: กรณีศึกษาศูนย์
เรียนรู้พืชสมุนไพร ชุมชนบึงขุนทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

11.5The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
     improvement [3] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรฯ มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม และได้น ามาทบทวน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประกอบการ  

(ไฟล์ aun1_1_เเบบประเมินตอบกลับจากสถาน
ประกอบการITBสหกิจ60 และไฟล์ aun1_2_
สรุปผลการประเมินจากผู้ประกอบการ) 
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         หลักสูตรฯ น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหลักสูตรฯฉบับ
ปรับปรุงปี 2559  

- ผู้ประกอบการ   
หลักสูตรฯ น าข้อเสอนแนะจากผู้ประกอบการมาปรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา และเพิ่มการจัดอบรม
ก่อนการไปฝึกงาน  

- นักศึกษา   
น าข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการประเมินรายวิชา 

และการประเมินอาจารย์ มาร่วมกันพิจารณาและหาแนว
ทางการแก้ไข ที่สามารถท าได้ โดยการไปปรับแก้ไข มอค.3 
และน าข้ อ เสนอแนะของ นักศึกษาจากการปร ะ เ มิ น
แบบสอบถามในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศไปปรับปรุง 

- การประเมินความพึงพอใจและความเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559คณะวิทยาศาสตร์ 
จากคะแนนเต็ม 5.00 หลักสูตรได้คะแนนในแต่ละด้านดังน้ี 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสู ต ร 
คะแนน 3.75 

 ด้านอาจารย์ผู้สอน คะแนน 4.00 
 ด้านการวัดประเมินผล คะแนน 3.77 
 ความพึงพอใจโดยรวมคือ 3.84  
 ด้านทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับ  ELOs ของ

หลักสูตร ได้คะแนนโดยรวมอยู่ที่ 3.98 ซ่ึงแสดง
ได้ว่าแนวทางต่างๆ ที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษา
น้ันสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่เป็นไป
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชองหลักสูตร 

 น าข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรไป
พัฒนาหลักสูตรโดยได้มีการปรับในส่วนของ
รายวิชาโครงงานที่ปรับการเรียนเป็น 2ภาค
การศึกษา 

- อาจารย์ หลักสูตรฯ น าข้อคิดเห็นจากคณาจารย์
มาร่วมหาแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ โดยผ่านการประชุม
ประจ าเดือนของภาควิชาฯ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง 

1) ความต้องการแรงงานในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟท์แวร์ นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ยังมีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่มาก และสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีใน
กรอบความร่วมมือภูมิภาคอาเซียน 

2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงมีค าศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

3) นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งกระตุ้นความต้องการและการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพและฝีมือ 

4) นักศึกษาไปฝึกสหกิจได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ดูจากผลการประเมิน และการได้รับ
คัดเลือกท างานจากสถานประกอบการสหกิจทันที เมื่อจบการศึกษา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1) นักศึกษายังด้อยในทักษะการน าเสนอและการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2) ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องโครงงานนักศึกษา 
3) ระบบสารสนเทศ ติดตามการบริหารงานของหลักสูตร (วิชาชีพ สัมมนา โครงงาน สหกิจ) 
4) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษยังมีสัดส่วนที่น้อย 
5) นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังมีสัดส่วนที่น้อย 

 
แนวทางการพัฒนา 

1) ท าความเข้าใจและทัศนคติของอาจารย์ในหลักสูตรให้เห็นทิศทางเดียวกัน โดยการให้ความรู้ ประชุม 
อย่างสม่ าเสมอ 

2) วางแผนให้ผลงานนักศึกษามีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริงโดยการออกแบบรายวิชาต่างๆ เช่น 
ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนา โครงงาน เป็นต้น ให้สอดคล้องกัน มอบหมายงานให้
นักศึกษาในรายวิชาให้ได้ผลงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร คณะ วิทยาเขต ชุมชน ตามล าดับ 

3) แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน โรงเรียน 
โรงพยาบาล หน่วยงานเอกชน อย่างเป็นทางการ ผ่านกิจกรรมในรายวิชา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

4) จัดให้มหี้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์ฉพาะทางที่มีอปุกรณ์เฉพาะที่เหมาะสมกบัการศึกษาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัยและเพียงพอ 

5) จัดให้มหี้องโครงงานนักศึกษาทีเ่อี้ออ านวยต่อการเป็นที่ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพฒันาซอฟท์แวร์
ทางคอมพิวเตอร ์
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทท่ี 5 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
- ---ระดับปริญญาตรี 1  
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
- ---ระดับปริญญาตรี   
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
3.จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 235  
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 2  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  3  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
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- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า   
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตร ี   
- - --ระดับ ป.บัณฑิต   
- - --ระดับปริญญาโท 2  
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- - --ระดับปริญญาเอก 3  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5  
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1  
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- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 1  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556    
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ   
- - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน   
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- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
7.การมีงานท าของบัณฑิต   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 38  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงาน
ท าภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา 34  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 8  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 6  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 3  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 13,525  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง   
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน)  
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9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน  
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- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน)  

 
 

 


