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ค าน า 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น 

ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชร้ะบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ใหมี้การประเมินคุณภาพ 

3 ระดบัคือ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษามีอิสระในการ

เลือกระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลท่ีสามารถประกนัคุณภาพไดท้ั้ง 3 

ระดบั 

ในปีการศึกษา 2559-2560 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการงานวิศวกรรม ได้

จดัท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร โดยเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA 

Assessment at Programme Level Version No. 3.0 และในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาการจดัการงานวิศวกรรม ไดจ้ดัท ารายงานการประเมินตนเองในระดบัหลกัสูตรตามระบบการ

ประกนัคุณภาพ AUN-QA  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรในระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึง

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและ

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการด าเนินงานให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเพื่อคุณภาพในการผลิต

บณัฑิตทางวศิวกรรมศาสตร์ และเป็นไปตามพนัธกิจทั้ง 3 ดา้นของมหาวทิยาลบัสงขลานครินทร์ ซ่ึงรายงาน

ประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในน้ียงัเป็นหลกัฐานดา้นการบริหารการศึกษาท่ีจะเผยแพร่ให้ประชาคม

รับทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัและประเทศชาติต่อไป 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

      กรกฎาคม 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีความต้องการวิศวกรท่ีมีความสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ดังน้ีคือ 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) บริหารธุรกิจ (Administration) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินให้มี

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

และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  (Environmental Conservation) โดยสามารถเช่ือมโยงวิทยาการต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นมาของทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคมท่ี

ย ัง่ยืน ซ่ึงจะมีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม

ภาคใตอี้กด้วยจึงได้ก าหนดปรัชญาของหลกัสูตรไวคื้อมุ่งผลิตวิศวกรการจดัการ (Management Engineer) 

ให้เป็นผูมี้ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) เพียงพอในการบริหาร

จดัการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยสามารถออกแบบ (Design) วางแผน (Planning) และบริหารจดัการ 

(Management) หน่วยงานหรือส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และประสิทธิผล (Effectiveness) สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ (Systematic Solving) เพื่อการพฒันา

ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล (International) ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการผลิตวิศวกรดงักล่าวให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม จึงไดร่้วมกนัจดัท ารายงานการประเมิน

ตน เอง  (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกัน คุณภาพ  AUN-QA Assessment at 

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

ส่วนน า 
 
โครงร่างหลกัสูตร (Program Profile)  

1. ประวติัโดยยอ่ของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เป็น

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

2. วตัถุประสงค ์จุดเนน้ จุดเด่นของหลกัสูตร 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรคือเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
    2.1 มีความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาการทั้งทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร

จดัการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของประเทศ 

    2.2 มีทกัษะเพียงพอในการปฏิบติังานด้านการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน 
รวมทั้งบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ
ชุนชน 

    2.3 มีความรู้ในการจดัการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบและวางแผนจดัระบบงานต่างๆ ได้
อยา่งสอดคลอ้งกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    2.4 สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการผสมผสาน
ความรู้ทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์และการบริหารจดัการ 

    2.5 มีจริยธรรม คุณธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 

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

3. โครงสร้างการจดัองคก์ร และการบริหารจดัการ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรม โดยอยู่ภายใตก้ารบริหาร

จดัการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามล าดบั 

4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควชิา 
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นโยบายดา้นประกนัคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งเน้นให้มีความ
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
เป็นหลกั โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยั และวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี  

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

5. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัสูตร  
    5.1 ช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย:    วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
ภาษาองักฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Engineering Management 

                5.2 ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ภาษาไทย        ช่ือเตม็ : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (การจดัการงานวศิวกรรม) 
                    ช่ือยอ่ : วศ.บ. (การจดัการงานวศิวกรรม)  
ภาษาองักฤษ    ช่ือเตม็ :  Bachelor of Engineering (Engineering Management) 
                    ช่ือยอ่ :   B.Eng. (Engineering Management) 

5.3 โครงสร้างหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
หมวดดงัน้ี 

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

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

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

5.4.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
วชิาภาคทฤษฎี เรียนวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
วชิาภาคปฏิบติั เรียนวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  

5.4.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

5.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี   

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 60 60 

 
6 บุคลากรสนบัสนุน 

             นางสาวประกายแกว้ โกวทิกิตติกุล เจา้หนา้ท่ีประสานงานหลกัสูตร 

7 จ านวนนกัศึกษาปีการศึกษา 2561 
- นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 34 คน 
- นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 51 คน 
-  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ านวน 38 คน 
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- นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 26 คน 
8 ผูส้ าเร็จการศึกษา 

26 คน 
9 ศิษยเ์ก่า 

26 คน 
10 งบประมาณ 

- งบประมาณรายรับตามแผน (หน่วยบาท) ดงัน้ีคือ 
 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

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

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

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

- งบประมาณรายจ่ายตามแผน (หน่วยบาท)  
ใชง้บประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดข้องวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ีคือ 

 
 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

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

รวม (ก) 3,180,000 6,160,000 9,140,000 12,020,000 12,020,000 
ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภณัฑ ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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รวม (ข) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวม (ก) + (ข) 10,004,260 11,709,200 13,477,420 15,618,700 16,331,460 
จ านวนนกัศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 166,737 97,576 74,874 65,077 68,047 
 

11 ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
  หอ้งปฏิบติัการ 

  - หอ้งปฏิบติัการเขียนแบบวิศวกรรม 

  - หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 

  - หอ้งปฏิบติัการเคมี 

  - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  - โปรแกรม Tell Me More  

  ครุภณัฑ์ 

  - เคร่ืองเล่ือยช้ินโลหะ 

  - เคร่ืองตดัแผน่โลหะ 

  - เคร่ืองเจาะขนาดใหญ่ 

  - เคร่ืองเจียระไนกลมเล็ก 

  - เคร่ืองเจียระไนราบขนาดใหญ่ 

  หนงัสือ ต าราเรียน และวารสารท่ีมีอยู ่มีดงัน้ี 

         -  หนงัสือ (ภาษาไทย)                   มีจ านวน          1,003 ช่ือเร่ือง 

         -  หนงัสือ (ภาษาต่างประเทศ)       มีจ านวน     416 ช่ือเร่ือง 

         -  วารสาร (ภาษาไทย)                  มีจ านวน      39 ช่ือเร่ือง 

         -  วารสาร (ภาษาต่างประเทศ)     มีจ านวน        1 ช่ือเร่ือง 

         -  วทิยานิพนธ์                              มีจ านวน         65 ช่ือเร่ือง 

 -  หนงัสือพิมพ ์   มีจ านวน     10   ช่ือเร่ือง 

 -  โสตทศันูปกรณ์  มีจ านวน             239   ช่ือเร่ือง 

 -  E-book / E-journal                   ใชร่้วมกบัวทิยาเขตหาดใหญ่ 
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 -  ฐานขอ้มูล      ใชร่้วมกบัวทิยาเขตหาดใหญ่ 

หอบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียงัมีการ

เช่ือมโยงระบบเขา้กบัหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  หอสมุดจอห์น  เอฟ  เคนเนด้ี  และหอสมุด

ของมหาวทิยาลยัต่างๆ  ทัว่ประเทศเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ     

นอกจากน้ี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียงัมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เนตอยา่งทัว่ถึงไม่ต ่ากวา่ 100 จุด 

อีกทั้ งนักศึกษายงัสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เนตผ่านระบบ PSU WiFi ได้ตลอดเวลา เพื่อสืบค้นข้อมูล

ประกอบการเรียน และใชง้านโปรแกรม Tell Me More ได ้

12 อ่ืนๆ 
หลกัสูตรก าลงัด าเนินการขอค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรายการอาคารปฏิบติัการเคร่ืองมือ

หนัก เพื่อใช้เป็นอาคารส าหรับติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือครุภณัฑ์ ท่ีเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร์ รวมทั้งก าลงัยืน่ค  าของบประมาณหมวดค่าครุภณัฑเ์พิ่มเติมอีกคือ 

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

รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
 

ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ ์() 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

- 

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

ระดบับณัฑิตศึกษา 
- 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 



14 
 

ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรงหรือ
สัมพนัธ์กบั
สาขาทีเ่ปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

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

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

-ปร.ด./เทคโนโลยี
พลงังาน/ 2549 
-วศ.ม./เทคโนโลยอุีณห

ภาพ/2544 

-วศ.บ./วศิวกรรมอุตสา

หการ/2542 

   

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

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

-ปร.ด./เทคโนโลยี
พลงังาน/ 2554 
-วศ.ม./เทคโนโลยี

พลงังาน/2544 

-วศ.บ./วศิวกรรมส่ิง
ทอ/2537 

   

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

3. รศ.ดร.ชดาภษัท 
สุดศิริ 3-9201-
01046-08-8 

-Dr.rer.nat/Biophysik/   
2554 
-วท.ม./ฟิสิกส์/2541 
-วท.บ/ศึกษาศาสตร์/2538 

   

 4.ผศ.ดร.ยทุธพงศ ์
เพียรโรจน*์ 3-8499-
00278-64-7 

-ปร.ด./เทคโนโลยี
พลงังาน/ 2555 
-วท.ม./ฟิสิกส์/2549 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรงหรือ
สัมพนัธ์กบั
สาขาทีเ่ปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

-วท.บ./ฟิสิกส์/2538 
5. ดร.สายสุนีย ์ จ  ารัส 
3-2101-00077-11-3 

5.ผศ.ดร.นริศรา 
มหาธนินวงศ ์ 5-
8107-00001-45-3 

-วศ.ด./วศิวกรรมวสัดุ/ 
2555 
-วท.ม./นิวเคลียร์
เทคโนโลย/ี2545 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2541 

   

 6.ดร.ศุภสัชกรณ์ 
หลิมเฮงฮะ 3-9002-
00256-64-1 

-วศ.ด./วศิวกรรมอุตสา
หการ/2561 
-วศ.ม./การจดัการ
อุตสาหกรรม/2550 
-ศศ.บ./การจดัการ/2539 

   

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ือคืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 

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

2) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 
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3) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

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

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ผศ.ดร.พงศกร ศานติชาติศกัด์ิ -ปร.ด./เทคโนโลยพีลงังาน/ 2549 
-วศ.ม./เทคโนโลยอุีณหภาพ/2544 

-วศ.บ./วศิวกรรมอุตสาหการ/2542 

  

2. ดร.อนนัตศกัด์ิ ศกัด์ิอ านวย  -ปร.ด./เทคโนโลยพีลงังาน/ 2554 
-วศ.ม./เทคโนโลยพีลงังาน/2544 

-วศ.บ./วศิวกรรมส่ิงทอ/2537 

  

3. ผศ.ดร.ยทุธพงศ ์เพียรโรจน์ -ปร.ด./เทคโนโลยพีลงังาน/ 2555 
-วท.ม./ฟิสิกส์/2549 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2538 

  

4. รศ.ดร.ชดาภษัท สุดศิริ  -Dr.rer.nat/Biophysik/ 2554 
-วท.ม./ฟิสิกส์/2541 
-วท.บ/ศึกษาศาสตร์/2538 

  

5.ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ ์ -วศ.ด./วศิวกรรมวสัดุ/ 2555 
-วท.ม./นิวเคลียร์เทคโนโลยี/2545 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2541 

  

6.ดร.ศุภสัชกรณ์ หลิมเฮงฮะ  -วศ.ด./วศิวกรรมอุตสาหการ/2561 
-วศ.ม./การจดัการ
อุตสาหกรรม/2550 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

-ศศ.บ./การจดัการ/2539 
7. ผศ.ดร. นงเยาว ์เมืองดี -Ph.D./Agro-industry Management/ 

2550 
-วศ.ม./วิศวกรรมอุตสา หการ/2542 
-วท.บ./คณิตศาสตร์ ประยกุต/์2536 

  

8. ดร. เธียรศกัด์ิ ชูชีพ -วศ.ด./วศิวกรรมวสัดุ/ 2555 
-วศ .ม ./วิ ศ ว ก รรม ก าร  จัด ก าร
อุตสาหกรรม/ 2544  
-วศ.บ./วศิวกรรมอุตสาหการ/2536 

  

9. ดร. ไกรสร ปุ่นยอ่ง -Ph.D./Mechanical Engineering/  
2557 
-วศ.ม./วศิวกรรมเคร่ืองกล/2547 

-วศ.บ./วศิวกรรมเคร่ืองกล/2544 

  

10.  ดร. สุธิดา  หมาดโตะ๊ซ๊ะ -Ph.D.Eng./Chemical  
Engineering/2555  
-M.Eng./Engineering 
Management/2548  
-B.Eng./Chemical 
Engineering/2547 

  

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

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

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

อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั และ

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้า
อสิระ 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาหลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

1      
2       
3     
4     
5     
 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ 

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

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

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

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

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

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

อาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  

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

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

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

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

ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ  
1.  เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ใน
การท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

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

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

 
ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

   

   

   

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

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

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

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

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

 
ระดับการประเมิน 
 
 เพื่อให้หลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
 

เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พฒันาเพียงเล็กนอ้ยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

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

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

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

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

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

 
เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have 

been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 
[1,2] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university.  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัโดยมีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และและพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วสัิยทศัน์ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คือ 
"มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบั
ภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวจิยัเป็นฐาน" 
พนัธกจิ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คือ 
พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บน
พื้นฐานพหุวฒันธรรมและหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผูใ้ฝ่รู้
ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพพื้นฐานของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิ จ  3  ผสมผส านและประยุกต์ค วาม รู้บนพื้ น ฐาน
ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม 
สมรรถนะและโลกทศัน์สากลใหแ้ก่บณัฑิต 

-มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต  ส าข าวิช าก ารจัดก ารงาน
วศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556  
-เวป็ไซตม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
www.psu.ac.th หนา้วสิัยทศัน์ / พนัธกิจ 
/ เป้าประสงคม์หาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์ 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes.  
ELOs  ครอบคลุมทั้ง subject specific และ subject generic  -มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าก ารจัดก ารงาน
วิศวกรรม หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2556 
หนา้ท่ี 40-55 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ELOs สะท้อนถึงความต้องการของ Stakeholders ยงัไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตาม ELOs ไดผ้่านกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการตั้ งแต่  กรรมการป รับป รุงหลักสูตรฯ 

-ค าสั่งมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 
70282/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร 

http://www.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะกรรมการประจ าคณะ ผูท้รงคุณวุฒิ และ สภามหาวิทยาลยั 
ทั้งน้ี ELOs ท่ีจดัท าข้ึนไดผ้่านการพิจารณาของผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสี ย  (Stakeholders) โด ยผ่ าน ก ารพิ จ ารณ าขอ งกรรมก าร
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในขั้นตอน
การจดัท าหลกัสูตรใหม่ ไดแ้ก่ 
1. ผศ.ดร. ไชยา ด าค า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
2. ผศ. วิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. นายพฒันะ น้อมจิตเจียม ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) 
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจดัการงานวศิวกรรม 

 
รายละเอยีดผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามเกณฑ์ AUN 1 (เพิม่เติม) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั  Expected Learning Outcomes (ELOs) ส าหรับวิชาศึกษาทัว่ไป เป็นมาตรฐานเดียวกนั   
 (ซ่ึงในท่ีน้ีจะเรียกกวา่ General Education ELOs (G-ELOs)) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้นดงัน้ี 

1.    ด้านคุณธรรม จริยธรรม(G1-ELOs) 
1) มีวินัย  ซ่ือสัตย ์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย(์G1-ELOs-1) 
2) ตระหนกัและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ

นานาชาติ(G1-ELOs-2) 
3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม(G1-ELOs-3) 

2.    ด้านความรู้ (G2-ELOs) 
1) เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ(G2-ELOs-1) 
2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง  ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม(G2-ELOs-2) 
3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยั  หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ(G2-ELOs-3) 

3.    ด้านทกัษะทางปัญญา (G3-ELOs) 
                   1)   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม(G3-

ELOs-1)        
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2)   สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย(G3-ELOs-2) 
                     3)   สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์G3-ELOs-3) 

4) สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรค์
สังคม(G3-ELOs-4) 

4.    ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ(G4-ELOs) 
1) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม   (G4-ELOs-1)         
2) สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ า

และสมาชิกของกลุ่ม (G4-ELOs-2)        
3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป(G4-ELOs-3)        
4)   สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้ง 

ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข(G4-ELOs-4)        
5) รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง(G4-ELOs-5)        

5.    ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ(G5-ELOs) 
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด 

อ่านและเขียน(G5-ELOs-1)        
2) กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร(G5-ELOs-2)        
3) เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมใน

การแกปั้ญหา(G5-ELOs-3)        
 

ในการจดัท าหลักสูตร ได้จดัท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม ในท่ีน้ีจะเรียกกวา่ EM-ELOs ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม (EM1-ELOs) 
1) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม  และวฒันธรรมใน

สังคมไทย (EM1-ELOs-1)        
2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และซ่ือสัตยสุ์จริต (EM1-ELOs-2)        
3) มีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น(EM 1-ELOs-3)        
4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น(EM1-ELOs-4)        
5) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม(EM1-ELOs-5)        
6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาตนเอง และวิชาชีพ 

(EM1-ELOs-6)        
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7) ตดัสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม มากกวา่
ผลประโยชน์ส่วนตน(EM1-ELOs-7)        

8) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน (EM1-
ELOs-1.8)        

9) ตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพวศิวกรรม(EM1-ELOs-9)        
2. ความรู้ (EM2-ELOs) 

1) มีความรู้ในสาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างกวา้งขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก(EM2-ELOs-1)        

2) มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม การอนุรักษ์
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม การจดัการโลจีสติกส์ เป็นตน้ (EM2-ELOs-2)        

3) ทนัต่อความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม รวมถึงงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และสามารถต่อยอดองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง(EM2-ELOs-3)        

4) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบติั กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปล่ียน
ตามกาลเวลาเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
(EM2-ELOs-4)        

5) รู้และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถ
น าไปประยกุตเ์พื่อวางแผนและแกปั้ญหาได(้EM2-ELOs-5)        

6) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง(EM2-ELOs-6)        
7) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแกไ้ขปัญหา และสามารถต่อยอดองคค์วามรู้

ในงานวชิาชีพวศิวกรรมได(้EM2-ELOs-7)        
8) มีความรู้ ความเข้าใจในนวตักรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้ง (EM2-ELOs-8)        
9) มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในสาขา

วชิาชีพวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง(EM2-ELOs-9)        
3. ทกัษะทางปัญญา (EM3-ELOs) 

1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ(EM3-ELOs-1)        
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเขา้ใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย (EM3-ELOs-2)        
3) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และสามารถหา

แนวทางป้องกันและ/หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้ งเชิงกวา้งและเชิงลึก(EM3-
ELOs-3)        
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4) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตัิ และผลกระทบท่ี
ตามมาจากการตดัสินใจเพื่อปฏิบติัตามแนวทางนั้น(EM3-ELOs-4)        

5) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(EM3-
ELOs-5)        

6) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม(EM3-ELOs-6)        

7) สามารถประยุกต์ใช้นวตักรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันา
ทกัษะการท างานใหเ้กิดประสิทธิผล(EM3-ELOs-7)        

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ(EM 4-ELOs) 
1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบต่อการกระท าของตน(EM4-ELOs-1)        
2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ(EM4-ELOs-2)        
3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม(EM4-ELOs-3)        
4) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล(EM 4-ELOs-4)        
5) มีความรับผดิชอบในการพฒันาตนเองและสังคมอยา่งต่อเน่ือง(EM 4-ELOs-5)        

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ(EM5-ELOs) 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติและ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ในการวิเคราะห์ 

แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค(์EM5-ELOs-1)        
2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(EM5-ELOs-2)        
3) รู้จกัเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ(EM 5-ELOs-3)        
4) สามารถเขา้ถึง และคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานวิศวกรรมจากแหล่งขอ้มูล

สารสนเทศทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ(EM 5-ELOs-4)        
5) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม (EM 5-ELOs-5)        
6) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอเพื่อการรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และส่ือสาร

ขอ้มูลข่าวสารและแนวความคิดอยา่งเหมาะสม(EM 5-ELOs-6)        
7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ(EM5-ELOs-7)        
8)   สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม((EM5-ELOs-8)        
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Expected Learning Outcomes (ELOs) ส าหรับวิชาศึกษาทัว่ไปและส าหรับหลกัสูตรฯ มีความสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์และและพนัธกิจของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงัน้ี 
ความสอดคลอ้งของ ELOs กบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจมหาวทิยาลยั 
วสิยัทศัน์มหาวทิยาลยั พนัธกิจของมหาวทิยาลยั ELOs ท่ีสอดคลอ้ง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าในระดบั
ภูมิภาคเอเชีย ท าหนา้ท่ีผลิต
บณัฑิต บริการวชิาการ และท านุ
บ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวจิยั
เป็นฐาน 

พนัธกจิ 1 พฒันา มหาวิทยาลยัใหเ้ป็น
สังคมฐานความ รู้บน พ้ืนฐานพหุ
วัฒ น ธ รรม แ ล ะห ลั ก เศ รษ ฐ กิ จ 
พอเพี ยงโดยให้ผู ้ใ ฝ่ รู้ได้มีโอกาส
เขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

G1-ELOs-2 

G2-ELOs-2 

G3-ELOs-2 

G3-ELOs-4 

G4-ELOs 

G5-ELOs-2 

EM1-ELOs 

พันธกิจ 2  สร้างความเป็นผู ้น าทาง
วิชาการในสาขาท่ี สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ
เช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

G2-ELOs 

G3-ELOs 

EM2-ELOs 

EM3-ELOs 

พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์
ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การ
ปฏิบัติ สู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์
สากลใหแ้ก่บณัฑิต 

G3-ELOs-1 
EM3-ELOs-6 

EM3-ELOs-7 
EM4-ELOs 

EM5-ELOs 

 
ELOs  ตาม  “มาตรฐานผลการเรียนรรู้รายวชิาศึกษาทัว่ไป” และ “มาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม” คลอบคลุม Generic Subject และ Specific 
Subject 
ดงัน้ี

 
                          
                                       Generic Subject                                                                    Specific Subject 

ELOs 

G-ELOs EM-ELOs 

G1-ELOs G5-ELOs 

 

G4-ELOs 

 

G2-ELOs G3-ELOs 

 

EM1-ELOs 

 

EM5-ELOs 

 

EM4-ELOs 

 

EM3-ELOs 

 

EM2-ELOs 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
มหาวทิยาลยัไดใ้ชข้อ้มูลของขอ้ก าหนดของ
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ท่ี
ผา่นการเห็นชอบจากสภา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน โดยหลกัสูตรไดก้ าหนด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีท าใหบ้รรลุผลการ
เรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว ้ 

-มคอ. 2 ท่ีประทับตราการผ่านหลักสูตรจาก สกอ. 
หนา้ปก 
-หนังสือ สกอ. ได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบการเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
มีการใชข้อ้มูลของขอ้ก าหนดในรายวิชาส าหรับวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทกัษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
อีกทั้ งเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
วศิวกรรมศาสตร์ คือ 
1) มีความสามารถดา้นการใช ้ ภาษาองักฤษ 
2) มีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
3) มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
โดยก าหนดลงใน มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชา ให้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวง ัตาม Cirriculum 

-มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
หนา้ท่ี 35-40 
- หนงัสือเชิญประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
- รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
- มคอ. 3  https://tqf-surat.psu.ac.th/ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
Mapping ท่ี ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละ
รายวิชาไว้ และมีการวางแผนและด า เนินการ 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นประจ า
ทุกปี ตามท่ีแสดงใน มคอ.5 และมีการทบทวนโดย
ผา่นการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
-มีการส่ือสารสถานประกอบการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด
หลักสูตรและรายวิชาผ่านโครงการการนิเทศน์
นักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 
2/2561 และ 3/2561 โดยสถานประกอบการและ
อาจารย์นิ เทศน์ ร่วมกันประเมินนักศึกษาท่ีไป
ฝึกงานและสหกิจศึกษา ตามขอ้ก าหนดหลักสูตร
และรายวชิา 
-จดัท าและประชาสัมพนัธ์ขอ้ก าหนดของหลกัสูตร
และรายวชิาต่าง ๆ โดยเผยแพร่สู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เอกสาร
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เวป็ไซตค์ณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจดัท าเพจเฟส
บุค  

-โครงการนิเทศนกัศึกษาฝึกงานและสหกิจ 
-เอกสารแบบประเมินนกัศึกษาฝึกงานและสหกิจ 
-โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2561 
-เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ปี 2561 
-เว็ ป ไ ซ ต์ ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม http://scit.surat.psu.ac.th/ 
- เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม  
-มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 
http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/
http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively aligned 

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

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

-มาตรฐานผลการเรียนรู้วชิาศึกษา
ทัว่ไปมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
และใชส้ าหรับรายวชิาพื้นฐาน 
- มคอ. 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
หนา้ท่ี 25-28 
-เกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตร
วศิวกรรมอุตสาหการ สภาวศิวกร 

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

-มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
หนา้ท่ี 35-40, 47-55 
-หมวด 4 ใน มคอ  3 ของทุกวิชา
(https://tqf-surat.psu.ac.th/) 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลกัสูตรไดจ้ดัแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดบั และความเช่ือมโยง
กนัของรายวชิาต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                           144 หน่วยกิต 
- โครงสร้างหลกัสูตร  
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                        30 หน่วยกิต              

- มคอ. 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
หนา้ท่ี 15 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1) กลุ่มวชิาภาษา                                      9 หน่วยกิต       
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      12 หน่วยกิต   
3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        9 หน่วยกิต       
ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                 101 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน                       18 หน่วยกิต                 
2) กลุ่มวชิาแกน                          33 หน่วยกิต                   
3) กลุ่มวชิาชีพ                          50 หน่วยกิต 
- บงัคบั                                      41 หน่วยกิต 
- เลือก                                       9 หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                     6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวชิาการฝึกงาน/ โครงงานหรือสหกิจศึกษา         7 หน่วยกิต 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
-มีการก าหนดปรัชญาการศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ. 2 และ
มีการส่ือสารให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยผ่านโครงการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และเพจเฟสบุคหลกัสูตร 
-มีการส่ือสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรกับสถาน
ประกอบการผ่านโครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

-มคอ . 2 หลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 9 
- โครงการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
- เพจเฟสบุค หลกัสูตรการจดัการงาน
วศิวกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
- วดีีโอแนะน าหลกัสูตร    
-ก าหนดการปฐมนิเทศ 
-โครงการนิเทศน์นกัศึกษาฝึกงานและสห
กิจศึกษา 

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

-ประกาศเร่ืองการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active learning   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
active learning    และมีการสอดแทรกภาษาองกัฤษ -ประกาศเร่ืองการจัดการเรียนการสอน

แบบโดยใชภาษาองักฤษ  
- Curriculum mapping    
- มคอ. 2   
-มคอ.3   
- มคอ.5  

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
หลักสูตรมีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาฝึกงาน 
สัมมนา โครงงาน และสหกิจศึกษา เพื่ อให้นักศึกษาท า
โครงงานท่ีสนใจ รายวิชาเหล่าน้ีจะส่งเสริมใหผู ้เรียน รู้จัก 
วิธีการเรียน การหาความรู้ ซ่ึงฝึกความเป็นผูใ้ฝ่รู้ตลอดชีวิต 
และหลกัสูตรยงัไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ให้มีความไฝ่รู้ โดยให้นกัศึกษาไดเ้ดินทางไปทศันศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความสนใจอยากเรียนรู้
งานดา้นต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

-มคอ.4 รายวิชาฝึกงาน สัมมนา โครงงาน 
และสหกิจศึกษา  
- มคอ. 3  รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
-กิจกรรมของวิทยาเขต ท่ี ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 
- โครงการทศันศึกษาดูงาน หลกัสูตรการ
จดัการงานวศิวกรรม 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students 
[4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

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

-มคอ. 3  
- มคอ. 5  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
ในการประเมินผลนกัศึกษาท่ีประกอบดว้ย ตารางเวลา วธีิการ
วดัผล กฎระเบียบ แนวทางและการใหร้ะดบัคะแนน ไดมี้การ
แจง้ อธิบาย และเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียน โดย
ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไวใ้น มคอ. 3 และ 4 ของทุกรายวิชา
ในหลกัสูตร  

-มคอ. 3  
-มคอ. 4 
 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
fairness of student assessment 
มีวิธีการในการก าหนดแนวทางการให้คะแนนเพื่อแยกแยะ
ระดบัของความส าเร็จในการเรียน โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การประเมินผลนักศึกษาไวใ้น มคอ. 2 และระบุรายละเอียด
ในแต่ละรายวชิาไวใ้น มคอ. 3  
รวมทั้ งมีการตรวจประเมินของข้อสอบ โดยกรรมการท่ี
หลักสูตรเป็นผูก้  าหนดจากคณาจารยท่ี์เก่ียวข้องในศาสตร์
นั้นๆ  รายวชิาละ 2 คน เพื่อตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะ แกไ้ข 
โดยพิจารณาความสอดคล้องของ เน้ือหาในข้อสอบกับ
วตัถุประสงคข์องรายวชิา ก่อนจดัส่งไปยงัฝ่ายผลิตขอ้สอบ 

-มคอ. 2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
ส าข าวิ ช าก ารจัด ก าร ง าน วิ ศ วก รรม 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 56  
-มคอ. 3  
-ประกาศการประเมินขอ้สอบ 
-แบบประเมินขอ้สอบ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสูตรมีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
เรียน และการแกไ้ขปัญหาท่ีทนัท่วงที โดยในแต่ละรายวิชา
ของหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูติ้ดตามความกา้วหนา้ใน
การเรียนของนกัศึกษาท่ี ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  ผลการ
ประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติดประกาศ
คะแนนสอบ กลางภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่
ผูเ้รียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลงัการสอบกลางภาค 
เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน
ให้ไดรั้บคะแนนท่ีดีข้ึน หรือพิจารณาการถอน รายวชิากรณีท่ี
คะแนนต ่าโดยค าแนะน าของอาจารยผ์สู้อนและอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ซ่ึงระยะเวลาจะตอ้งด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาท่ี
ให้สัญลกัษณ์ W หลงัประกาศคะแนน 1 สัปดาห์ นักศึกษา
สามารถเขา้พบอาจารย ์ผูส้อนเพื่อขอค าแนะน าในการเรียน
เพื่อปรับปรุงผลการเรียนให้มีระดบัคะแนนสูงข้ึนได ้รวมทั้ง
หลักสูตรฯ ไดมีการจดัทา โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบ
นกัศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 

-ประกาศการแจง้คะแนนหลงัสอบกลางภาค 
-โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นกัศึกษาทราบถึงขั้นตอนในการร้องทุกข์โดยผ่านโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรการจัดการงาน
วศิวกรรม  

-บนัทึกขอ้ความร้องเรียน    
-ระเบียบการร้องเรียนเก่ียวกบัคะแนนและ
เกรด 



42 
 

 
 

 

 

Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

benchmarked for improvement. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 



44 
 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและจัดท าค าขอก าหนดต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ มใหม่  (แผนอัตราก าลังในช่วง
ระยะเวลาท่ีก าหนด) มีการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ มี
สัมภาษณ์ และประกาศผลการคดัเลือก มีการวางแผนบุคลากร
สายวิชาการโดยพิจารณาเป้าหมายของผลส าเร็จ  โดยมีการ
แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และมีการมอบหมายงาน
ต่าง ๆ  ซ่ึ งมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ด้วยการ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ มีการมอบหมายงาน รวมถึงก าหนดการ
ส้ินสุดการจา้งและการเกษียณอายุงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านการศึกษา งานวิจัย  และการให้บ ริการด้านวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้
ส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาชีพ โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารย ์ให้
มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึน โดยจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาในวชิาชีพ อาทิ 
● สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอกดว้ยทุน PhD 50% 
● สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ใน
ศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ในทุกปี โดย
สนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี ตามจ านวน
บุคลากรท่ีมีของแต่ละคณะ 
● สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์
นอกจากน้ี ยงัมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความ
ตอ้งการของคณะ โดยให้คณะ/หน่วยงาน ส่งโครงการมายงั
ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ในแต่

-บันทึกข้อความ ท่ี  มอ 920.1/4391 แจ้ง
รายช่ืออาจารยท่ี์เป็นตวัแทนหลกัสูตรดา้น
ต่างๆ 
- ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
เร่ือง ความกา้วหนา้ของผูด้  ารงต าแหน่ง
วชิาการ 
-คู่มือบุคลากร  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ละปี  และ เม่ื อโครงการได้ รับก ารพิ จ ารณ าสนับส นุน
งบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจดัโครงการ
พัฒ นาบุ คล ากรป ระจ า ปี  เพื่ อก าหนดระยะ เวล า และ
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service 
มีการวิเคราะห์ภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรโดย
พิจารณาจากค่า Full-Time Equivalent (FTE) เพื่ อปรับปรุง
คุณภาพของการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ  รวมถึง
พิจารณาอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
หลกัสูตร รวมถึงมีการประชุมสาขาในการจดัแบ่งภาระงานให้
เหมาะสม 

- ขอ้มูลนกัศึกษาและอาจารยห์ลกัสูตรการ
จดัการงานวศิวกรรม 
- ภาระงานบุคลากรต าแหน่งวชิาการ 
-รายงานการประชุม 

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

-จรรยาบรรณอาจารย ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
- คู่มือบุคลากร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มีการช้ีแจงระบบการประเมินสมรรถนะและภาระงานของ
อาจารย ์และมีระบบการประเมินท่ีชดัเจน 

-หนงัสือช้ีแจงระบบการประเมิน
สมรรถนะและภาระงานของอาจารย ์
-การประเมินการปฏิบติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

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

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรส าย
วชิาการ 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
มีการบริหารจดัการบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการให้รางวลัและ
เชิดชูเกียรต์ิจากผลงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และสนบัสนุนการศึกษา การวิจยั และการให้บริการ เน่ืองจาก
บุคลากรสายวิชาการมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการช่วยให้
การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

-ผลงานและรางวลัท่ีได้รับของคณาจารย์
ในหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
 

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

- เอ กส าร ทุ น วิ จัย ข อ งคณ าจารย์ใน
หลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม 
- ผลงานตีพิมพข์องคณาจารยใ์นหลกัสูตร
การจดัการงานวศิวกรรม 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

2 2 3 1.21 100 

Full-time Lecturers 2  2 0.78 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 2 6 1.99 100 
 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff(FTET) 

Total FTEs of 
students(FTES) 

Staff-to-student Ratio 

2560 1.99 76.69 1/58 

 
Research Activities 
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Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2561 - - - 6 6 1 

 
รายละเอยีดผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม AUN 6(เพิม่เติม) 

   การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ 

มหาวทิยาลยัควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบายดงัน้ี 

กระบวนการจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังงานมหาวทิยาลยั(สายวชิาการและสายสนบัสนุน) เงินงบประมาณ

แผน่ดิน ตามแผนอตัราก าลงัระยะเวลา 4 ปี 
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ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสาย 

วิชาการ โดยได้ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เร่ือง 

ทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจดัการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง และผลกัดนัให้มี

อาจารยคุ์ณวุฒิระดบัปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน และก าหนด เส้นทางความเช่ียวชาญ

ระดบับุคคล(สอนหรือวิจยั) เพื่อผลกัดนัการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

ไดมี้การจดัโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในดา้นต่างของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งดา้นการสอน วิจยั

และดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสาร คุณภาพ การสร้างส่ือการเรียนการ

สอนเสมือนจริง การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันา คุณภาพจิตใจในการท างานโดย

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร เพื่อสร้างความสุขในการท างานใหแ้ก่บุคลากรอีกดว้ย   

บุคลากรสายวิชาการ เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถว้น สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ ด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี          
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ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ด ารงต าแหน่งอาจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ 

ดงัน้ี                                                                                                     

1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่เกา้ปี                                

2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี                                                                                                              

3) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่สองปี      

                                                                                                  

ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว 

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี                                                                                                                   

ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว

มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปี    

คณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรมท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 

1) รศ.ดร. ชดาภษัท สุดศิริ ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้สู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2560 

2) ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ ์ไดรั้บการรับแต่งตั้งเขา้สู่ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

     ตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 

 

มหาวิทยาลยัมีนโยบายส่วนกลางในการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีสมรรถนะดา้นการจดัการ

เรียนการสอน เพื่อรองรับบัณฑิตให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะของการเป็นพลเมองโลก มุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลยันวตักรรมสะทอ้นอตัลกัษณ์การเป็นบณัฑิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จึงก าหนดระดบัของ

อาจารยต์ามกรอบมาตรฐานสมรรถนอาจารย ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และค่าตอบแทน ตามประกาศ

มหาวิทยาลยั เร่ืองกรอบมาตรฐานสมรรถนอาจารย ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีเรียกว่า PSU-TPSF  

(http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1 .pdf) ซ่ึ ง มี อ าจารย์

หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรมได้รับการก าหนดระดับตามกรอบมาตรฐานสมรรถนอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ดงัน้ี 

1). รศ.ดร. ชดาภษัท สุดศิริ ระดบั 1 ดรุณาจารย ์อตัราค่าตอบแทน 3,000 บาท/เดือน  เม่ือ 13 พ.ย. 60 

2) ผศ.ดร. ยทุธพงศ ์เพียรโรจน์ ระดบั 1 ดรุณาจารย ์อตัราค่าตอบแทน 3,000 บาท/เดือน เม่ือ 13 พ.ย. 60 

 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายเพิ่มจ านวนอาจารยใ์นระดบัปริญญาเอก    โดยการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการศึกษาต่อภายใต ้“ทุนพฒันาอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดบัปริญญาเอก 

http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
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ภายในประเทศและปริญญาเอกต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 (ทุน PhD 50%)” รายละเอียดดังใน

ป ร ะ ก าศ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล าน ค ริ น ท ร์  เ ร่ื อ ง  ป ร ะ ก า ศ รั บ ส มั ค ร ทุ น พั ฒ น าอ า จ า ร ย์

ม ห าวิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริน ท ร์  (http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/qualified-

teachers?id=177) ซ่ึงท่ีผา่นมาอาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรมไดรั้บทุนดงักล่าวจ านวน 4 ท่าน 

ส าเร็จปริญญาเอกแล้ว 4 ท่าน คือ  รศ.ดร. ชดาภษัท สุดศิริ  ดร.อนันตศักด์ิ ศักด์ิอ านวย ผศ.ดร.นริศรา 

มหาธนินวงศ ์และ ดร.ศุภสัชกรณ์ หลิมเฮงฮะ  

ในส่วนของภาระงาน หลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรมไดมี้การกระจายภาระงานสอนในแต่ละภาค

การศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษามีการประชุมเพื่อก าหนดภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา ซ่ึงก าหนดให้

เหมาะสมตามความเช่ียวชาญของอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงสรุปภาระงานสอนของอาจารยแ์ต่ละท่านดงัต่อไปน้ี 

 

คณาจารย์ใน
หลกัสูตร 

ภาระงานสอน ในปีการศึกษา 
2561 

(1) (2) (3)         (4)           
ภาระงานสอน

ทั้งหมด 
ภาระงานสอน

เฉพาะในหลกัสูตร 
FTES(หลกัสูตร) 

หน่วย
กิต 

จ านวน
ชัว่โมง
ท่ีสอน 

จ านวน
นกัศึกษา

ใน
หลกัสูตร
ท่ีลงเรียน 

จ านวน
นกัศึกษา
หลกัสูตร
อ่ืนลง
เรียน 

จ านวน
ชัว่โมง
ทั้งหมด
ในปี

การศึกษา 

FTET 

จ านวน
ชัว่โมง
ทั้งหมด
ในปี

การศึกษา 

FTET [(1)*(3)]/36 

1. ผศ.ดร.
พงศกร ศานติ
ชาติศกัด์ิ 

921-101 INTRODUCTION TO 
ENGINEERING* 1 7.50 24   

294.29 0.28 294.29 0.28 

0.67 

921-203 THERMODYNAMICS I*  3 45.00 39   3.25 

921-403 SYSTEM ENGINEERING*   3 45.00 37   3.08 

921-412 ENGINEERING PROJECT I*   1 24.86 2   0.06 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY I* 1 12.00 3   0.08 
922-301 PRODUCTION AND 
OPERATIONS* MANAGEMENT*  3 45.00 50   4.17 

921-407 SEMINAR AND ACTIVITY*  1 6.08 5   0.14 
921-212MANUFACTURING 
PROCESS*  3 24.00 39   3.25 

921-309  FLUID MECHANICS*     3 24.00 40   3.33 
921-333  INDUSTRIAL PLANT 
DESIGN*   3 24.00 50   4.17 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY II* 6 12.00 3   0.50 

921-413 ENGINEERING PROJECT II* 3 24.86 2   0.17 

2. ดร. 
อนนัตศกัด์ิ 
ศกัด์ิอ านวย  

921-101 INTRODUCTION TO 
ENGINEERING*  1 5.00 24   

377.34 0.36 287.34 0.27 

0.67 
921-312 ENERGY MANAGEMENT * 
IN INDUSTRY*  3 45.00 50   4.17 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY I* 1 12.00 3   0.08 
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921-422 INDUSTRIAL ENERGY 
SAVING*  3 45.00   80.00 0.00 

921-423 ALTERNATIVE ENERGY*  3 45.00   80.00 0.00 

921-407 SEMINAR AND ACTIVITY* 1 6.08 5   0.14 

921-412 ENGINEERING PROJECT I* 1 24.86 4   0.11 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY II* 6 12.00 1   0.17 

921-103 WORKSHOP PRACTICE 1 45.00 24   0.67 
935-229 CO-CURRICULAR 
ACTIVITIES I 1 30.00 39   1.08 
921-349 INTRODUCTION TO 
RENEWABLE * ENERGY*  3 45.00 47   3.92 

921-211 ETHICS FOR ENGINEERS* 1 15.00 38   1.06 

921-413 ENGINEERING PROJECT I I* 3 24.86 4   0.33 

921-356 PRACTICAL TRAINING* 1 22.55 55   1.53 

3. ผศ. ดร.
ยทุธพงศ ์
เพียรโรจน ์

922-302 COMPUTER 
APPLICATIONS* FOR INDUSTRIAL 
MANAGEMENT*   

3 

45.00   70.00 

180.58 0.17 123.58 0.12 

0.00 

921-407 SEMINAR AND ACTIVITY* 1 4.86 4   0.11 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY I* 1 12.00 3   0.08 

921-412 ENGINEERING PROJECT I*   1 24.86 2   0.06 
921-308 RESEARCH 
METHODOLOGY*    3 6.00   177.00 0.00 

927-357 ENERGY CONVERSION 
TECHNOLOGY* FROM BIOMASS*   3 6.00   9.00 0.00 

937-134 GENERAL PHYSICS II* 3 45.00 25   2.08 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY II* 6 12.00 3   0.50 

921-413 ENGINEERING PROJECT II* 3 24.86 2   0.17 

3. รศ. ดร. 
ชดาภษัท 
สุดศิริ  

921-011 LIFE SCIENCE PHYSICS* 3 45.00   56.00 

320.69 0.31 164.69 0.16 

  
921-012  LIFE SCIENCE PHYSICS* 
LABORATORY*  1 45.00   56.00   
921-204 ENGINEERING 
MECHANICS* 3 45.00 39   3.25 

921-407 SEMINAR AND ACTIVITY*   1 7.29 6   0.17 

937-133 GENERAL PHYSICS I*  3 22.00 25   2.08 

937-135 PHYSICS LABORATORY I*  1 22.00 25   0.69 

921-014 PHYSICS LABORATORY*   1 45.00   26.00 0.00 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY I* 1 12.00 6   0.17 

921-412 ENGINEERING PROJECT I*  1 22.20 1   0.03 

937-124 LIFE SCIENCE PHYSICS* 3 45.00   43.00 0.00 
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937-125 LIFE SCIENCE PHYSICS* 
LABORATORY*  1 45.00   43.00 0.00 

921-309 FLUID MECHANICS 3 21.00 40   3.33 

921-413 ENGINEERING PROJECT II* 3 22.20 1   0.08 

921-415 CO-OPERATIVE STUDY II* 6 12.00 6   1.00 

5. ผศ.ดร. 
นริศรา  

มหาธนินวงศ ์ 

921-013 PHYSICS*   3 45.00   99.00 

476.26 0.45 196.26 0.19 

0.00 
921-014 PHYSICS LABORATORY  
(01) 1 45.00   39.00 0.00 
921-014 PHYSICS LABORATORY  
(02) 1 45.00   58.00 0.00 

937-133 GENERAL PHYSICS I*  3 24.00 25     

921-206 ENGINEERING MATERIAL 3 30.00 37   3.08 
922-401 ENGINEERING 
MATERIALS* 3 30.00   35.00 0.00 

937-135 PHYSICS LABORATORY I*  1 24.00 25   0.69 

921-407 SEMINAR AND ACTIVITY 1 4.86 5   0.14 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY I* 1 12.00 2   0.06 

921-412 ENGINEERING PROJECT I*    1 22.20 3   0.08 
001-102 THE KING'S PHILOSOPHY 
AND* SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2 15.00   35.00 0.00 

935-001 BENEFIT OF MANKINDS*  1 15.00   35.00 0.00 

921-011 LIFE SCIENCE PHYSICS* 3 45.00   59.00 0.00 
922-201 INTRODUCTION TO* 
MANUFACTURING PROCESSES*  2 10.00   33.00 0.00 

937-119 PRINCIPLES OF PHYSICS* 2 30.00   11.00 0.00 

937-136 PHYSICS LABORATORY II* 1 45.00 23   0.64 

921-413 ENGINEERING PROJECT II* 3 22.20 3   0.25 

921-415 CO-OPERATIVE STUDY II* 6 12.00 2   0.33 

6.ดร. 
ศุภสัชกรณ์ 
หลิมเฮงฮะ 

921-314 MAINTENANCE 
MANAGEMENT 3 45.00 50   

441.19 0.42  306.19 0.29 

4.17 

921-335 QUALITY CONTROL*  3 45.00 34   2.83 

922-428 STRATEGIC MANAGEMENT 
AND * INDUSTRIAL POLICY*   3 45.00   100.00 0.00 

921-407 SEMINAR AND ACTIVITY* 1 7.47 6   0.17 

921-414 CO-OPERATIVE STUDY I* 1 12.00 2   0.06 

921-412 ENGINEERING PROJECT I*  1 24.86 4   0.11 

921-413 ENGINEERING PROJECT II*   3 24.86 4   0.33 
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921-317 FINANCIAL MANAGEMENT 
AND* ACCOUNTING IN 
ENGINEERING* 3 45.00 33   2.75 
921-338 PRODUCT DESIGN AND 
DEVELOPMENT*   3 45.00 34   2.83 
921-406 MARKETING IN 
ENGINEERING* 3 45.00 51   4.25 
922-304 MAINTENANCE 
MANAGEMENT*  3 21.00   69.00 0.00 
927-201 MAINTENANCE 
MANAGEMENT OF* RUBBER 
INDUSTRY 3 45.00   19.00 0.00 
927-311 INDUSTRIAL QUALITY 
CONTROL 3 24.00   20.00 0.00 

921-415 CO-OPERATIVE STUDY II* 6 12.00 2   0.33 

รวม 2090.36 1.99 1372.36 1.31 73.69 

 

หมายเหตุ : ค านวณโดยใช้วิธีตามเอกสารของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/AUN-QA/AUN-pagedata/dataSAR59.asp) 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีวิสัยทศัน์มุ่งเป็น “มหาวิทยาลยัชั้นน าของ

ภาคใต้ด้านการผลิตบณัฑิตและเป็นท่ีพึ่ งทางวิชาการโดยมีการวิจยั เป็นฐาน” โดยมีพนัธกิจในการผลิต 

บณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดบัสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง 

ต่อความตอ้งการของสังคม และการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม โดยมีแนวทางก ากบัและส่งเสริมให้อาจารย ์

ท างานวิจยัทั้ งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งในและ 

ต่างประเทศ  การตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการโดยก าหนดเป็นภาระงานท่ีชดัเจนท่ีตอ้ง 

ปฏิบติัแก่อาจารย ์อาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวิศวกรรมไดมี้การพฒันาศกัยภาพการท าวจิยั โดยมีการ

ขอทุนวิจยัจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยมีการตีพิมพ ์งานวิจยั

อยา่งต่อเน่ืองทั้งในวารสารระดบัชาติ และเอกสารประกอบการประชุมวชิาการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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งานวจิยัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม ในปีการศึกษา 2561 

อาจารย ์                      งานวจิยัท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2561(1 สิงหาคม2561-31 กรกฎาคม 2562) 

1. รศ.ดร. ชดาภษัท สุดศิริ 1.1 2018 Grant for Innovation granted by Research Development Office, Prince of Songkla 

University, budget 400,000 Baht, research topic “Magnetic apparatus for stimulation of oil palm 

germination” 

1.2 2019 Grant for Innovation granted by Food Innovation and Research Institute, Prince of 

Songkla University, budget 252,880 Baht, research topic “Innovation of contaminants removal 

from fruits and vegetables by magnetically treated water”  

 1.3 2019 Grant from annual government budget by Research Development Office, Prince of 

Songkla University, budget 933,044 Baht, research topic “Research and innovation on increase 

efficiency and reduce production cost of oil palm germination by magnetic”  

1.4  2019 Grant from annual government budget by Suratthani Province, budget 2,941,600 Baht, 

research topic “Innovation on increase efficiency and reduce production cost of oil palm 

germination by magnetic” 

2. ผศ. ดร.นริศรา 

มหาธนินวงศ ์

1. เตาใหค้วามร้อนแบบใชก๊้าซส าหรับข้ึนรูปและชุบแขง็มีดกรีดยาง  

จากเงินรายไดม้หาวทิยาลยั ระยะเวลา 1ตค 60-30 กย 61 งบประมาณ 150,000 บาท  

2. การพฒันาแท่งหา้มลอ้ส าหรับอุตสาหกรรมรถไฟไทย 

 จากงบประมาณแผน่ดิน ระยะเวลา 1ตค 60-30 กย 62 งบประมาณ 2,695,600 บาท 

3.การศึกษาน ้ าท่ีไหลวนผา่นสนามแม่เหลก็ส าหรับประยกุตใ์ชเ้ป็นสารชุบแขง็ชนิดใหม่(หวัหนา้

โครงการวจิยั) แหล่งทุนเงินรายไดม้หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ปี 2562-2563 จ านวนงบประมาณ 

150,000 บาท 

4.การเตรียมและสมบติัมาสเตอร์แบทซ์ไมห้อมกฤษณาจากน ้ ายางสด (ผูร่้วมวจิยั) แหล่งทุน วช. ผา่น

งบประมาณแผน่ดินหมาวทิยาลยั ปี 2561-2562 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินหมาวิทยาลยั ปี 2562 

จ านวนงบประมาณ  220,000 บาท 

5.การพฒันาโครงสร้างจุลภาคและสมบติัเชิงกลของเหลก็หล่อแท่งหา้มลอ้รถไฟท่ีมีประสิทธิภาพ   

(ผูร่้วมวจิยั) แหล่งทุน วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดินหมาวิทยาลยั ปี 2562 จ านวนงบประมาณ 

2,320,200 บาท 
3. ดร.ศุภสัชกรณ์ หลิมเฮงฮะ 1.การเตรียมและสมบติัมาสเตอร์แบทซ์ไมห้อมกฤษณาจากน ้ ายางสด (หัวหนา้โครงการ) แหล่งทุน 

วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดินหมาวิทยาลยั ปี 2561-2562 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินหมาวิทยาลยั 

ปี 2562 จ านวนงบประมาณ  220,000 บาท 
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ผลงานทางวชิาการของคณาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการงานวศิวกรรม ในปีการศึกษา 2561 

1. Y.Pianroj, W. Werapun, J. Inthapan, S. Jumrat, and S. Karrila, “Mathematical Modeling of 

Drying Kinetics and Property Investigation of Natural Crepe Rubber Sheets Dried with Infrared 

Radiation and Hot Air”, Drying Technology, Vol. 36(12), 2018, pp.1436-1445 (ISI; Q2).  

2. Chadanuch Khuntrakool, Somjai Janudom, Treetos Chotikarn, Prapas Muangjunburee, Thiensak 
Chucheep, Narissara Mahathaninwong. 2019 Effects of secondary phase structure on hardness 
properties of high phosphorus gray cast iron for railway brake shoe. he 13th International 
Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering (CMMP2019)  
June 13-14, 2019, Krabi, Thailand  

3. Narissara Mahathaininwong, Thiensak Chucheep, Suraphol Thitithanakul, Sirinthara Wandee, 
Seppo Karrila and Jamrat Narakaew.  Effect of Static Magnetic field on Ripening of Thai 
Cavendish Bananas. The 14th Siam Physics Congress (international conference), 6 – 7 June, 2019 
in Hansa JB Hotel, Hadyai, Songkhla province.   

4. Narissara Mahathaninwong, Sirikul Wisutmethangoon, Thiensak Chucheep and Somjai 
Janudom.  Effect of Magnetically Water on Hardenability of SCM440 Steels.  The 9th 
International Symposium on Electromagnetic Processing of Materials ( EPM2018) , October 
14( Sun. )  - 18( Thu) , 2018,  Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji City, 
Hyogo, Japan. 

5. Itsaree IEWKITTHAYAKORN, Somjai JANUDOM, Narissara MAHATHANINWONG, 
Seppo KARRILA, Jessada WANNASIN. 2019. Anodizing parameters for superheated slurry cast 
7075 aluminum alloys. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 29(6): 1200-1210. 
(ISI) 

6. S Janudom, N Umudee, J Wannasin, N Mahathaninwong, T Chucheep. 2019. Superheated 

slurry cast 7075 aluminum alloy for anodizing applications. Materials Research Express. 6(8): 1-

10(ISI) 

7. Narissara Mahathaninwong, Thiensak Chucheep, Somjai Janudom, Seppo Karrila, Nongya 

Mueangdee, Piyanart Chotikawanid, Ekasit Anancharoenwong and Sutida Marthosa.  2019.  An 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1003632619650272
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1003632619650272
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10036326
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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abrasive wear test for thin and small-sized steel blade specimens.  Materials Research Express.  

6(4) : 1-10.(ISI) 

8. T Chucheep, N Mahathaninwong, S Janudom. 2019. Analytic hierarchical method applied to 

brush cutter blade selection. South African Journal of Industrial Engineering 30 (1): 187-195. 

(ISI) 

9. TH Naing, S Janudom, V Rachpech, N Mahathaninwong, S Thiwong. 2019. Corrosion Behavior 

of Galvanized Steel for Porcelain Insulator’s Pin in HVAC Transmission Line. Key Engineering 

Materials.  803: 45-49 (scopus) 

 

โครงการอบรม และกิจกรรม 

1. โครงการ lunch talk เร่ือง “Introduce Yamagata University”  ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 จดัโดยคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพยีรโรจน์ เขา้ร่วมโครงการ 

2. กิจกรรม พิธีมุทิตาจิตและงานเล้ียงผูเ้กษียณอายรุาชการ ผศ.วนัชยั สุทธินุ่น ในวนัศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมแกว้สมุยรีสอร์ท โดยมี ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพยีรโรจน์ และผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ เขา้
ร่วม 

3. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และการสร้างความสุขในองคก์ร (Happy Work Place) ในวนัศุกร์ท่ี 11 

มกราคม 2562 จดัโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ โรงแรมแกว้สมุย โดยมี ผศ.

ดร.ยุทธพงศ์ เพยีรโรจน์ และ ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ เขา้ร่วมโครงการ 

4. ประชุมน าเสนอผลการจดัท า Programme Learnning Outcomes (PLO) หลกัสูตร วศ.บ. (การจดัการ

งานวิศวกรรม) ในวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลานครินทร์ 

โดยมี ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อ านวย ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ และ ดร.ศุ

ภัสชกรณ์ หลมิเฮงฮะ เขา้ร่วมประชุม 

5. กิจกรรม มอบรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในวนัท่ี 10 

เมษายน 2562 โดยมี รศ.ดร. ชดาภัษท สุดศิริ และ ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ เขา้รับมอบรางวลั 

6. โครงการ “แนวคิดในการจดัการศึกษายุคใหม่ ตามความตอ้งการของสังคม” บรรยายโดย ศ.ดร. นัก

สิทธ์ิ คูวฒันาชัย  ในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 เวลา 9.00-14.30 น. ณ ห้องอ่าวไทย อาคารศูนยบ์ริการ

https://iopscience.iop.org/journal/2053-1591
https://iopscience.iop.org/volume/2053-1591/6
https://iopscience.iop.org/volume/2053-1591/6
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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วชิาการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.นริศรา 

มหาธนินวงศ์ เขา้ร่วมโครงการ 

7. ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้การน าเสนอ PLO ของหลกัสูตรต่อ กก.วชิาการ โดย ดร.พรพงษ ์

สุทธิรักษ ์จากหลกัสูตรวท.บ. เทคโนโลยีอาหาร ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12 .00 น. หอ้ง

ประชุมธราดล คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ และ 

ดร.ศุภัสชกรณ์ หลมิเฮงฮะ เขา้ร่วมประชุม 

8. โครงการอบรม "การประเมินผลการเรียนรู้ใรศตวรรษท่ี 21 "โดย รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การวดัผลประเมินและวิจยัทางการศึกษา ม.อ ปัตตานี ในวนัพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30- 

16.00 น. ณ โดยมี ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ เขา้ร่วมโครงการ 

9. โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม ประจ าปี 2562” ในวนั

อาทิตยท่ี์ 21 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแกว้สมุย รีสอร์ท โดยมี ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ รศ.ดร. 

ชดาภัษท สุดศิริ ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ ผศ.ดร.พงศกร ศานติชาติศักดิ์  และ ดร.ศุภัสชกรณ์ หลิม

เฮงฮะ เขา้ร่วมโครงการ 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for  
education, research and service [1] 

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 
7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to 
fulfill the needs for education, research and service 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มี การ

บริหารแบบรวมศูนย ์รวมถึงการบริหารจดัการบุคคลากรสาย

สนับสนุน ซ่ึงวิทยาเขตมีการวางแผนทั้ งด้านนโยบายและ

งบประมาณเก่ียวกบับุคลากรสายสนบัสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ 

ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงานบริการนกัศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้ ให้เพียงพอส าหรับความ

ตอ้งการดา้นการศึกษา วจิยั และการใหบ้ริการต่าง ๆ 

-ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 
70323/2560 เร่ือง แต่งตั้ งคณะท างาน
พิจารณาและจัดท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 เบ้ืองตน้ 
-ขอ้มูลบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated 
มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
มอบหมายงานและเล่ือนต าแหน่งตามความสามารถและผลงาน
อยา่งชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 

- เกณฑ์ ก ารประ เมินผลการป ฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน 
- คู่ มื อ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
-บนัทึกข้อความท่ี มอ 024/ ว 347 เร่ือง
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ พนักงงาน
มหาวิทยาลยัและเล่ือนขั้นค่าจา้งประจ า 
2561 

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

- เกณฑ์ ก ารประ เมินผลการป ฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน ตาม
มติ  ค .บ .ม .   ในคราวประชุมค ร้ัง ท่ี 
9/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558  
 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to 
fulfill them 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการ

บริหารแบบรวมศูนย ์นโยบายในการพฒันาบุคลากรโดยได้

ก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยา

เขตสุราษฎร์ธานี   เร่ืองทรัพยากรบุคคล โดยใหมี้การจดัการเชิง

ระบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา

บุคลากร เพื่อผลกัดนัการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 โดยในส่วนของการวางแผนการจดัโครงการพฒันา

บุคลากรนั้น ไดก้ าหนดขั้นตอน   ใหมี้การแต่งตั้งคณะท างานท่ี

เป็นตวัแทนของคณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการท่ี

หน่วยงานสนใจเพื่อใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการในการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรไดอ้ยา่งแทจ้ริง ก่อนเสนอมหาวทิยาลยั

พิจารณาอนุมติัต่อไป มีการพิจารณาความจ าเป็นในการฝึกอบรม

และพฒันาตนเองของบุคคลากรสายสนบัสนุน โดยมีการ

ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

จดัท ารายละเอียดค าของบประมาณ

รายจ่ายโครงการพฒันาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวนัท่ี 1 

กนัยายน 2560 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 
มีการบริหารจดัการบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการให้รางวลัและ - คู่มือบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เชิดชูเกียรต์ิจากผลงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และสนับสนุนการศึกษา การวิจยั และการให้บริการ เน่ืองจาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีความส าคญัในการช่วยให้การจดัการ
เรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

นครินทร์ 
- เกณฑ์ ก ารประ เมินผลการป ฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน 
- รางวลับุคลากรสายสนบัสนุน 

 

รายละเอยีดผลการด าเนินงานเพิม่เติม AUN7 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนปีการศึกษา 2561 

หน่วยงานสนบัสนุน 
ระดบัการศึกษาสูงสุด (จ านวน) รวม 

มธัยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

บุคลากรหอ้งสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนยส์ารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 
บุคลากรหอ้งปฏิบติัการ
วทิยาศาสตร์ 

0 0 18 4 1 23 

บุคลากรดา้นงานบริหาร 6 5 56 8 0 75 
บุคลากรดา้นบริการวชิาการ
นกัศึกษา 

0 0 15 7 0 22 

บุคลากรดา้นบริการงานพฒันา
นกัศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรดา้นงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนยกี์ฬา 0 0 5 0 0 5 

รวม 6 9 118 24 1 158 

 

ดว้ยการบริหารงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวมศูนย ์ซ่ึง

การบริหารจดัการบุคคลากรสายสนบัสนุนก็จะรวมศูนยเ์ช่นกนั คณะและหลกัสูตรไม่ไดด้ าเนินการบริหาร

จัดการบุคคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงวิทยาเขตมีการวางแผนทั้ งด้านนโยบายและงบประมาณส าหรับ

ปี งบ ป ร ะ ม าณ  2561 ต าม ก รอ บ ร ะ ย ะ เว ล า ใน ต าร า ง  แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ง าน ดั ง ใน  ค าสั่ ง
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ี 70323/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาและจดัท ารายละเอียดค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

กระบวนการจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังงานมหาวทิยาลยั(สายวชิาการและสายสนบัสนุน) เงิน

งบประมาณแผน่ดิน ตามแผนอตัราก าลงัระยะเวลา 4 ปี 
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กระบวนการขออนุมติัก าหนดต าแหน่งพนงังานเงินรายไดส้ าหรับปฏิบติัภารกิจสนบัสนุน(เพิ่มใหม่)ของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรสายสนบัสนุน 
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  มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะต าแหน่งงานสายสนับสนุนส าหรับการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติังาน ก าหนดรายการสมรรถนะหลกั (Core Competency) จ านวน 3 รายการดงัน้ี               

1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (P : Professionalism)  
2. ความรับผดิชอบต่อสังคม (S : Social responsibility)  
3. รู้รักสามคัคี (U : Unity) 

 สมรรถนะหลกัและสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ตามมติ ค.บ.ม.      
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558  
สมรรถนะหลกั (Core Competency)  
 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 
ก าหนดให้ มีการปรับเปล่ียนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเดิม
จ านวน 5 รายการ เป็น 3 รายการ เพื่อความสอดคลอ้งกบั Core Values ของมหาวทิยาลยั ( PSU )  
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 P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว  มุ่งมัน่ 
ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ  
 S : Social responsibility หมายถึง เป็นท่ีพึ่งและช้ีน าสังคมแลกเปล่ียนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดี สู่
สังคม 
 
  U : Unity หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรผลกัดนัองค์กรสู่เป้าหมาย
ร่วม ร่วมกนัท างานดว้ยความเตม็ใจเสียสละและอดทน  
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) มีจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 ความรู้และความเข้าใจในงานทีรั่บผดิชอบ 
 ค าจ ากดัความ : มีความรู้และความเขา้ใจในระบบหรือขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะต่างๆในการปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จได ้
 ทกัษะทีเ่กี่ยวข้องกบังานที่รับผดิชอบ  
 ค าจ ากดัความ : มีทกัษะ ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในงานท่ีรับผดิชอบ 
 ความสามารถในการประสานงาน  
 ค าจ ากัดความ : การติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนโดยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งการแสดงออกดว้ยท่าทางท่ีเหมาะสม
ท าใหเ้กิดผลดีแก่ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน 
 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารแบบรวมศูนย ์นโยบายในการ

พฒันาบุคลากรโดยไดก้ าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี   

เร่ืองทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจดัการเชิงระบบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา

บุคลากร เพื่อผลกัดนัการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท า

รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายโครงการพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวนัท่ี 1 

กนัยายน 2560 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4] 
8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and research as 
well as personal well-being [5] 

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในแต่ละปี
การศึกษาอย่างมีระบบโดยกระบวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
8.1.1 ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซ่ึง
คณะฯ ไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
โดยคณะฯ มีส่วนร่วมใน การก าหนดคุณสมบติัทางการศึกษา องคป์ระกอบ 
ชุดวิชาท่ีใช้ในการคดัเลือก ค่าน ้ าหนักเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวน
รับเพื่อการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา  และด าเนินการในส่วนของการ
สอบสัมภาษณ์ 
8.1.2 ระบบการรับบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admissions)  ซ่ึงคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในลักษณะ
เดียวกนักบัระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการ   
8.1.3 ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 
1) งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนกัศึกษา  และสัดส่วนการรับ
นกัศึกษาใหม่ของแต่ละวธีิรับ 

-แผนการรับนกัศึกษาใหม่ของ
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2561 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2) รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคดัเลือกนักเรียนวิธีพิเศษให้คณะทั้ ง
สองคณะพิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ์ คุณสมบติัเฉพาะแต่ละสาขาวิชา 
จ านวนรับนกัศึกษาแต่ละสาขาวชิา         
3) รับนกัศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนกัเรียนในแต่
ละโครงการ 
โดยกองวชิาการและพฒันานกัศึกษาจะแจง้และขอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง
หลกัสูตรโดยผา่นทางเจา้หนา้ท่ีประสานงานของคณะฯ 
โดยมีการประสานงานกบัระดบัหลกัสูตรเพื่อก าหนดนโยบายในการรับ
นกัศึกษาและเกณฑใ์นการคดัเลือกเขา้ศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึงรูปแบบการ
ส่ือสารและพิมพเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหไ้ดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และหลกัสูตร มีการวางแผนและประเมินวธีิการและ
เกณฑส์ าหรับการคดัเลือกนกัศึกษา เพื่อให้สามารถรับนกัศึกษาใหม่ไดต้าม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณาไดเ้ป็น 
8.2.1 ระบบโครงการรับตรงท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ และระบบการรับ
บุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
8.2.1.1 งานรับนกัศึกษาน าขอ้มูลคุณสมบติัทางการศึกษา องคป์ระกอบ ชุด
วิชาท่ีใช้ในการคดัเลือก ค่าน ้ าหนักเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวนรับ
เพื่อการพิจารณาคดัเลือก จากงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  เสนอคณะ/
สาขาวิชา/หลักสูตรพิจารณาทบทวนการด าเนินงานและยืนยนัเกณฑ์
ดงักล่าว  หลงัจากการพิจารณาเสร็จส้ิน งานรับนักศึกษาจะด าเนินการน า
ขอ้มูลถึงงานรับนกัศึกษา (ส่วนกลาง) 
8.2.1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  ด าเนินการตามขั้นตอนการสอบ
คดัเลือกและประกาศผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
8.2.1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตัวแทน
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรท าหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  เพื่อ
ด าเนินการสัมภาษณ์ผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  พร้อมประกาศรายช่ือผูผ้่าน
การคดัเลือก 
8.2.2 ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 
8.2.2.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา  และสัดส่วน
การรับนกัศึกษาใหม่ของแต่ละวธีิรับ 

- ก า ร คั ด เลื อ ก แ ล ะ ส อ บ
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของ
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2561 
- โครงการรับนักศึกษาใหม่
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2561 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.2.2.2 รับนกัศึกษาใหม่เสนอโครงการคดัเลือกนกัเรียนวธีิพิเศษให้คณะทั้ง
สองคณะพิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ์ คุณสมบติัเฉพาะแต่ละสาขาวิชา 
จ านวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา   โดยในปีการศึกษา 2557 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาการจดัการ มีโครงการพิเศษ จ านวน 5 โครงการ ประกอบดว้ย 
1) โครงการคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่ม
ศรีตรัง  
2) โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีท่ี
เรียน   
3) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิ เศษ โครงการเพชร
นครินทร์ 
4) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวธีิพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีว
สู่ร้ัวสงขลานครินทร์ 
5) โครงการคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนักเรียน
ฐานวทิยาศาสตร์ 
8.2.2.3 รับนกัศึกษาใหม่จดัท าประกาศรับสมคัรนกัศึกษา โครงการคดัเลือก
นกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ พร้อมประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร  พร้อม
ด าเนินการรับสมคัร  
8.2.2.4 รับนกัศึกษาใหม่ประสานคณะเพื่อพิจารณาเสนอตวัแทนอาจารยแ์ต่
ละสาขาวิชาหน้าท่ี เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และกลั่นกรอง
คุณสมบติั  เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์และกลัน่กรองคุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์  และสอบวดัความรู้ (โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธี
พิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่ร้ัว   สงขลานครินทร์) พร้อมประกาศรายช่ือ
ผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 
8.2.2.5 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นกัเรียนแต่ละโครงการคดัเลือกนกัเรียน
เขา้ศึกษา โดยวธีิพิเศษ 
8.2.2.6 ผูผ้่านคดัเลือกยนัยืนสิทธ์ิการเข้าศึกษา  โดยรับนักศึกษาใหม่น า
ขอ้มูลการรับนักศึกษาส่งงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) เพื่อด าเนินการตดั
สิทธ์ิการรับระบบกลาง (Admissions) และส่งใหห้น่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักศึกษา ความสามารถทางวิชาการ และภาระการเรียน โดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาจะแนะน าการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนท่ีผ่านมา ส าหรับการวิเคราะห์ภาระการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษานั้น ทางหลกัสูตรไดก้ าหนดเป็นแผนการเรียนท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากชัว่โมงบรรยาย ชัว่โมงปฏิบติัการ และชัว่โมงศึกษาดว้ยตน้เอง  

- บ ท บ าท ข อ ง อ า จ า ร ย์ ท่ี
ปรึกษา 
-รายช่ือนักศึกษาและอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
มีความพร้อมส าหรับการแนะน าทางวิชาการ การเรียนรายวิชากิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ระดบัความสามารถในการแข่งขนัของนกัศึกษา และบริการ
สนบัสนุนการเรียนของนกัศึกษาต่าง ๆ ในการปรับปรุงการเรียนรู้และการ
ไดง้านท าของบณัฑิต 

- บันทึกข้อความ แจ้งรายช่ือ
อ า จ า ร ย์ ท่ี เ ป็ น ตั ว แ ท น
หลกัสูตรดา้นต่างๆ 
- มคอ. 3 รายวิชา 935 -229 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
- โครงการพัฒนานักศึกษา 
ห ลัก สู ต รก ารจัด ก ารงาน
วศิวกรรม 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 
มีการจดัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สังคม และสภาพจิตใจใหก้บันกัศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย ได้แก่ การจัดโต๊ะเก้าอ้ีใต้อาคารต่าง ๆ 
ให้กบันกัศึกษา การจดักิจกรรมดา้นการพฒันานกัศึกษาโดยหลกัสูตรการ
จดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม และ
วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นตน้  

- โครงการพัฒนานักศึกษา 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
- โครงการพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

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

2558 43 60 39 

2559 61 60 61 

2560 70 60 65 

2561 30 60 28 

หมายเหตุ : หลักฐานอ้างอิง ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธ์ิเข้าศึกษาและจ านวนรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และ 2560  
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and information 

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and research 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนเพียงพอ ไดแ้ก่ 
ห้องเรียนท่ีมีกระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ มีเคร่ืองฉายสไลด์ท่ีต่อพ่วงกับ
คอมพิวเตอร์ มีไมโครโฟนท่ีมีระดับเสียงท่ีเหมาะสม มีเคร่ืองปรับอากาศ
พร้อมภายในห้อง มีโต๊ะและเก้าอ้ีนั่งท่ีเพียงพอ ห้องปฏิบติัการท่ีมีครุภณัฑ์
เพียงพอ ห้องโครงงานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนเหมาะสม เพียงพอ และมีสภาวะ
แวดลอ้มเอ้ือในการท างานวิจยั เป็นตน้ โดยมีความทนัสมยัพร้อมสนับสนุน
การศึกษาและการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

http://qadata.surat.psu.ac.th
/upload/626480785.pdf 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/upload/2083258762.pdf 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/upload/695311245.pdf 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละ
แห่งไดด้ าเนินการจดัหาหนงัสือตามความตอ้งการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาควิชา/คณะ ยกเวน้วารสารออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จดัหาโดย
ห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดา เนินงานห้องสมุด ซ่ึง
สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ ง 5 วิทยาเขต โดยแนวทางการจดัหาหนังสือ ต ารา 
วารสาร ฐานขอ้มูล สนบัสนุนการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
9.2.1 คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด จดัสรรงบประมาณและการก าหนด
นโยบายการจดัหาหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล 

http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php?id=1 5
3 

http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/626480785.pdf
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/626480785.pdf
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2083258762.pdf
http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/2083258762.pdf
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ เสนอรายช่ือ หนังสือ ต ารา 
วารสาร และฐานขอ้มูล ท่ีตอ้งการใหห้อ้งสมุดจดัซ้ือ 
9.2.3 การรวบรวมรายช่ือหนังสือ วารสารฐานข้อมูล จากอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร ภาควชิา/คณะ 
9.2.4 การจดัซ้ือจดัหาหนงัสือวารสารฐานขอ้มูล 
9.2.5 การเตรียมความพร้อมหนงัสือ วารสารฐานขอ้มูล ก่อนใหบ้ริการ 
9.2.6 การบริการ ประชาสัมพนัธ์/แนะน า/อบรมการใช ้
9.2.7 การประเมินความพึงพอใจ 
หมายเหตุ การจดัสรรงบประมาณจดัหาหนงัสือ วารสาร ฐานขอ้มูล ของวทิยา
เขตอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการบริหารวทิยาเขต 
ส าหรับห้องสมุดของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและทรัพยากรในห้องสมุดนั้น มี
ความพร้อมอย่างครบถว้นและทนัสมยัส าหรับสนบัสนุนการเรียนการสอน มี
การจัดโต๊ะและมุมอ่านหนังสือในจ านวนท่ีเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าหรับให้นกัศึกษาคน้หาทรัพยากรห้องสมุดท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัได้
รวบรวมมีส่ือการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ไวอ้  านวยความสะดวกใน
การศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา นกัศึกษาสามารถยืมและคือต าราหรือหนงัสือ
ไดจ้ากตูย้ืม-คืนหนงัสืออตัโนมติั หรือจากเจา้หน้าท่ีไดทุ้กวนั โดยหลกัสูตรมี
การประสานงานในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีจ  านวนท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรมีส่วนร่วม 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
มีหอ้งปฏิบติัการและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทนัสมยัในการสนบัสนุนการศึกษา
และการวจิยัของหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
9.3.1 หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 
9.3.2 หอ้งปฏิบติัการเคมี 
9.3.3 หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้า 
9.3.4 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
9.3.5 หอ้งปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรม 
9.3.6 หอ้งปฏิบติัการโรงงานช่าง 
ส าหรับส่วนท่ีไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งขอใช้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้บางอย่าง
จากภายนอก เช่น ครุภณัฑ์ในรายวิชาปฏิบติัการท่ีวทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

- รายการห้องปฏิบัติการ 
ศู น ย์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ก ล า ง 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php?id=1 6
0 



80 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เป็นตน้ 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and 
research 
ดว้ยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานแบบ “รวมศูนยบ์ริการ ประสาน
ภารกิจ” ซ่ึงในส่วนของการจดัการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ ก็เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารแบบรวมศูนยฯ์ จึงท าให้การ
จัดการหรือจัดบ ริการเพื่ อให้นัก ศึกษามี เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในความดูแลของวิทยาเขต โดย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานกลางท่ี
จดัหาและจดัเตรียมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบั
นักศึกษา ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์ทั้ งหมด จ านวน 250 เคร่ือง จัดบริการให้กับ
นัก ศึกษาทั้ ง  2 คณะของวิทยาเขตใช้ ร่วมกัน  นอกจาก น้ีได้จัด เต รียม
คอมพิวเตอร์ไวท่ี้ห้องสมุด เพื่อให้นกัศึกษาใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล และใชง้าน
อ่ืนๆเพิ่มเติม โดยวิทยาเขตมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
ทั้งหมด 3,213.53 เม่ือเทียบกบัจ านวนเคร่ืองท่ีจดัไวใ้ห้บริการให้กบันกัศึกษา 
จ านวน 250  เคร่ือง และจ านวน Notebook และ MoBile Device ต่างๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wifi จ านวน 1,973 เคร่ือง ซ่ึงคิดเป็น
อตัราส่วน เท่ากบั 1.45 นอกจากน้ียงัมีระบบเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลงานวิจยั
ตีพิมพ ์sciencedirect ดว้ย โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการจดัให้
มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมและเพียงพอส าหรับสนบัสนุนการศึกษาและการ
วจิยั  

-รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินท
ร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php?id=15
5 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php?id=15
6 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php?id=15
7 
http://qadata.surat.psu.ac.th
/showdetailtotal.php?id=15
8 
 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined 
and implemented 
-วทิยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการใหมี้การบริหารจดัการท่ีไดม้าตรฐานส าหรับ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั เพื่อทุกคนท่ีมาใชบ้ริการหรือเขา้
มาติดต่องานภายวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ และสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น จดัให้แม่บ้านดูแลท าความสะอาดห้องน ้ าและห้องเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ จดัให้มีคนสวนดูแลภูมิทศัน์โดยรอบ จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง จดัให้มี
ร้านอาหารและโรงอาหารท่ีเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ 
การดูแลนักศึกษา ให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ และ

- 
https://www.facebook.com
/pages/งานพฒันานกัศึกษา-
มหาวทิยาลยัสงขลานครินท
ร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/
703207699690519?rf=150
3795989856546 
- 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=155
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=155
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=155
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=156
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=156
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=156
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=157
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=157
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=157
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=158
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=158
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=158
https://www.facebook.com/pages/งานพัฒนานักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/703207699690519?rf=1503795989856546
https://www.facebook.com/pages/งานพัฒนานักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/703207699690519?rf=1503795989856546
https://www.facebook.com/pages/งานพัฒนานักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/703207699690519?rf=1503795989856546
https://www.facebook.com/pages/งานพัฒนานักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/703207699690519?rf=1503795989856546
https://www.facebook.com/pages/งานพัฒนานักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/703207699690519?rf=1503795989856546
https://www.facebook.com/pages/งานพัฒนานักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/703207699690519?rf=1503795989856546
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
บริบทดา้นสังคม  
-กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค  าปรึกษา จดัสวสัดิการด้านสุขภาพ 
ด าเนินงานโดยงานพฒันานกัศึกษา กองวิชาการและการพฒันานกัศึกษา เป็น
การด าเนินงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ  สนบัสนุนกิจกรรม  non 
– academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และ วทิยาการจดัการ  โดยมีโครงสร้างงานตาม
ภารกิจ ดงัน้ี   
 หน่วยบริการให้ค  าปรึกษาและพฒันานกัศึกษา บริการให้ค  าปรึกษา    เม่ือไม่
สบายใจ มีปัญหา วิตกกงัวล ทั้งเร่ืองความรัก การเรียน การปรับตวั ครอบครัว 
เพื่อนและอ่ืนๆอีกมากมาย ก าลงัหาทางออกตอ้งการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการ
รับบริการดงัน้ี   
ขั้นตอนการรับค าปรึกษา   
1. เลือกช่องการรับบริการ  
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.)  
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
 – Facebook : งานพฒันานกัศึกษา  
– โทรศพัท ์: 077-278861 
 – มาพบพี่ดว้ยตนเอง ท่ี หอ้งเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม  
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
3. ใหค้  าปรึกษาตามหลกัวชิาการ  
4. นอ้งๆเขา้ใจปัญหาของตนเอง  
5. วางแผนแกปั้ญหา   
6. ติดตามผลการใหค้  าปรึกษา      
งานพฒันานกัศึกษา มีบริการขอ้มูลให้ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในเร่ือง
ของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ช่องทางการ
ใหบ้ริการมีดงัน้ี  
 – บอร์ดประชาสัมพนัธ์   
– Facebook กลุ่มงานพฒันานกัศึกษา  
– โทรศทัพ ์: 077-278861/086-6299354 
 – มาพบพี่ดว้ยตนเอง ท่ี หอ้งเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม  
บริการแนะแนวศึกษาต่อ  

http://std.surat.psu.ac.th/in
dex.php 
 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
http://std.surat.psu.ac.th/index.php
http://std.surat.psu.ac.th/index.php
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 

 – บอร์ดประชาสัมพนัธ์   
– Facebook กลุ่มงานพฒันานกัศึกษา 
 – โทรศทัพ ์: 077-278861/086-6299354 
 – มาพบพี่ดว้ยตนเอง ท่ี หอ้งเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม   
การดูแลใหค้ าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด โดยระบบหอพกั จดัใหมี้อาจารยท่ี์

ปรึกษาประจ าหอพกั เพื่อให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาภายในหอพกั 
ตลอดจนจดัให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าแต่ละ 
หอพกั  หอพกัละ 5 คน คอยดูแลใหค้ าปรึกษาเบ้ืองตน้   
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni and 

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

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

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

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

are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as 
input to curriculum design and development 
[1] 

       

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

       

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

       

10.4 Research output is used to enhance        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
teaching and learning [4] 
10.5 Quality of support services and facilities 
(at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation 
and enhancement [5] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
มีการน าความต้องการและข้อมูลของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
อ อ ก แบ บ ห ลัก สู ต ร ใน ขั้ น ต อน ต่ าง  ๆ  ท่ี ม ห าวิ ท ย าลั ย 
สงขลานครินทร์ก าหนด โดยมีการวพิากษห์ลกัสูตรจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ค าสั่งมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ ท่ี 
70282/2554 เ ร่ื อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร รม ก าร จัด ท าห ลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการงานวศิวกรรม 
- แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของ
สภาวชิาการ 

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

-ขั้นตอนการท าและการเสนอขอเปิด
หลกัสูตรใหม่มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์ 
-แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของ
สภาวชิาการ 
 

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

-มคอ. 5 
-ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
มีการน าผลงานวจิยัมาใชใ้นการเรียนการสอนในบางรายวิชาต่าง 
ๆ 

-มคอ. 3 ของรายวชิา 921-206 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 
มีการประเมินและพฒันาคุณภาพของบริการสนับสนุนและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ิงบริการส าหรับนกัศึกษา เป็นตน้  

- ผลป ระ เมิ น ความพึ งพ อใจของ
นกัศึกษา 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
มีกลไกชัดเจนในการน าขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เพื่อ
การประเมินและพฒันาหลกัสูตรในเชิงหลกัการ แต่ในทางปฏิบติั
ยงัติดปัญหาเร่ืองบประมาณ ขอ้จ ากดัในส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีเป็นผูใ้ชบ้ณัทิต 

-แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของ
สภาวชิาการ 
-หลักคิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าการจัดการงาน
วศิวกรรม 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

มีการพิจารณาอตัราการสอบผ่านและการ
ลาออกหรือตกออกกลางคนั  ดงัแสดงใน
ตาราง 

- ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการ
จดัการงานวิศวกรรม จากงานท
เบียนและประมวลผล 
 

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

นกัศึกษาส่วนใหญจบภายใน 4 ปี ดงัแสดง
ในตาราง 

http://qadata.surat.psu.ac.th/sho
wdetailtotal.php?id=121 

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

มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานท่ีท าการรวบรวม

และสรุปความสามารถ ในการไดง้านท า

ของบณัฑิตเป็นร้อยละของบณัฑิตทั้งหมด 

แลว้เผยแพร่ขอ้มูลในระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยั อาจารย ์ผูดู้แลหลกัสูตรตอ้ง

รายงานขอ้มูลน้ีในระบบประกนัคุณภาพ 

อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั ทางหลกัสูตรยงั

ไม่มีระบบการ Benchmark หรือน าขอ้มูล

เหล่าน้ีไปใชเ้พื่อการพฒันา 

 

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

หลักสูตรฯ ยงัไม่มีการรวบรวมชนิดและ
ปริมาณของกิจกรรมด้าน งานวิจัยของ
นกัศึกษา 

 

11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders are 
established, monitored and 

มีการประเมินจากนัก ศึกษาและมีการ
ประเมินจากสถานประกอบการท่ีนกัศึกษา
ปี 3 ไปฝึกงาน และนักศึกษาปี 4 ท่ีไปสห

-ผลประเมินของนกัศึกษา 
-ผลประเมินนัก ศึกษาฝึกงาน
และสห กิ จ ศึ กษ าจากส ถาน
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
benchmarked for 
improvement 

กิจศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษารุ่นแรกยงัศึกษาอยู่
ในชั้ นปี ท่ี  4 จึงย ังไม่ มีข้อมูลของระดับ
ความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เป็นผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ประกอบการ 

 
 
Pass Rates and Dropout Rates  

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

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2557 

28 
 -  

24 
1 

1 
0 0 2 

2558 39  -  24   3 2 0 0 

2559 57    2 4 0 0 

2560 48    10 0 0 0 

2561 26    2 0 0 0 

 



89 
 

ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. ไดมี้การจดัโครงสร้างและเน้ือหาหลกัสูตรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร โดยสอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารขอรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมอุตสาหการ 

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

3. เป็นสาขาวชิาทางวศิวกรรมศาสตร์ท่ีไม่ตรงกบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในภาคใต ้
4. เป็นหลัก สูตรน าร่องท่ีน าไป สู่การเปิดหลัก สูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ อ่ืน  ๆ  ต่อไปใน

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถต่อยอดไปสู่ระดบับณัฑิตศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

การจดัการงานวศิวกรรม) 
 

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

ตามขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 
3. การจดัหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา 921-103 ปฏิบติัการ

โรงงานช่าง 
4. การร่วมมือกบัสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนบัสนุน

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

งานวศิวกรรม 
 
แนวทางการพฒันา 

1. บณัฑิตยงัไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ จึงตอ้งวางแผนการจดัหาครุภณัฑ์และ
อาคารสถานท่ีให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวิศวกร เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
อุตสาหการในอนาคต  

2. การวางแผนก าลงัคนเพื่อให้สามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนไดม้ากยิง่ข้ึน 
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3. ก าหนดแผนงานการสร้างร่วมมือกบัสถานประกอบการต่าง ๆ 
4. ก าหนดแผนการจดัท าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 

 
 



91 
 

ส่วนที ่5 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

CdsName CdsValues 

1.จ ำนวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนท ัง้หมด   

- ---ระดบัปรญิญาตร ี 1 

- ---ระดบั ป.บณัฑติ   

- ---ระดบัปรญิญาโท   

- ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู   

- ---ระดบัปรญิญาเอก   

2.จ ำนวนหลกัสูตรทีจ่ดักำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนทีต่ ัง้   

- ---ระดบัปรญิญาตร ี   

- ---ระดบั ป.บณัฑติ   

- ---ระดบัปรญิญาโท   

- ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู   

- ---ระดบัปรญิญาเอก   

3.จ ำนวนนกัศกึษำปจัจบุนัท ัง้หมดทุกระดบักำรศกึษำ   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญาตร ี 149 

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบั ป.บณัฑติ   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญาโท   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญาเอก    

4.จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท ัง้หมด รวมท ัง้ทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำตอ่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่    

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 
 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอื

เทยีบเทา่  6 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย ์   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่มม่ตี าแหน่งทางวชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่มม่ตี าแหน่งทางวชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 
 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่มม่ตี าแหน่งทางวชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 2 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 3 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 1  

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่   

5.คณุวฒุอิำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร   

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรแยกตามวฒุกิารศกึษา   

- - --ระดบัปรญิญาตร ี   

- - --ระดบั ป.บณัฑติ   

- - --ระดบัปรญิญาโท 
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- - --ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู  6 

- - --ระดบัปรญิญาเอก 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารงต าแหน่งทางวชิาการ   

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีไ่มม่ตี าแหน่งทางวชิาการ 2 

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ตี าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 3 

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์       1  

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ตี าแหน่งศาสตราจารย ์   

6.จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร   

- - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วชิาการระดับชาต ิ

 - - --บทบสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่ม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดท าเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อก

ประกาศารฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื
ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อก

ประกาศ 

               2 

- - --ผลงานทีไ่ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร   

- - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที ่2   

- - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่ม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับ แตว่นัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏ ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 

 - - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่
ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.

2556  6 

- - --ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิัตร 
 - - --ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้   

- - --ผลงานวจิัยทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดับชาตวิา่จา้งใหด้ าเนนิการ   

- - --ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดรั้บการจดทะเบยีน   

- - --ต าราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีไ่ดรั้บการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ

แลว้   

- - --ต าราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอืผา่นสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซยีน   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   

- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการอา้งองิใน
ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร   

7.กำรมงีำนท ำของบณัฑติ   

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด 24  
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จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีต่อบแบบส ารวจเรือ่งการมงีานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จ
การศกึษา  24  

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหลงัส าเร็จการศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบอาชพี

อสิระ) 4  

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีีม่งีานท ากอ่นเขา้ศกึษา   

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีม่กีจิการของตนเองทีม่รีายไดป้ระจ าอยู่แลว้   

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาตอ่ระดับบณัฑติศกึษา   

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีอ่ปุสมบท   

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีเ่กณฑท์หาร   

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ

อาชพีอสิระ (คา่เฉลีย่) 

              

      19,000  

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรตีาม
กรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)   

8.ผลงำนทำงวชิำกำรของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโท   

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาโททีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รอื

เผยแพร่   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่    

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบั

นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกาศ   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอื
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดับนา

นานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดสทิธบิตัร   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอืผา่นสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโททัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ)   

9.ผลงำนทำงวชิำกำรของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอก   

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รอื

เผยแพร่   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ   
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- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกาศ   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ
แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอื

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดับนา
นานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร

พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดสทิธบิตัร   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอืผา่นสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกทัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ)   

 

 


