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ค าน า 
 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพได้ท้ัง 3 ระดับ 

โดยรายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ได้มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามหลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ. 2556 และ ซึ่งมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัสนักศึกษา 2561 ) ช้ันปี
ท่ี 3 (รหัสนักศึกษา 2560 ) ช้ันปีท่ี 4 (รหัสนักศึกษา 2559) และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัสนักศึกษา 
2562) ใช้หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ในการจัดการศึกษา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร โดยเลือกใช้
ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA Assessment at Programme Level Version No. 3.0 และ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรในระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตราานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเพื่อ
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์  และเป็นไปตามพันธกิจท้ัง 3 ด้านของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในนี้ยังเป็นหลักาานด้าน
การบริหารการศึกษาท่ีจะเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการวิศวกรท่ีมีความสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ดังนี้คือ 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) บริหารธุรกิจ (Administration) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นให้มีความสามารถในการแข่งขันท้ังทางด้าน คุณภาพ (Quality) ราคา (Price) 
ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Environmental Conservation) 
โดยสามารถเช่ือมโยงวิทยาการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นมาของ
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคมท่ียั่งยืน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้อีกด้วยจึงได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้คือ
มุ่งผลิตวิศวกรการจัดการ (Management Engineer) ให้เป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) และทักษะ 
(Skill) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) เพียงพอในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดย
สามารถออกแบบ (Design) วางแผน (Planning) และบริหารจัดการ (Management) หน่วยงานหรือ
ส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ (Systematic Solving) เพื่อมุ่งหวังให้มีความ
พร้อมท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาของระบบทางวิศวกรรมท่ีทันสมัย ส าหรับการ
พัฒนาธุรกิจวิศวกรรมในประเทศและก้าวสู่ความเป็นสากล (International) ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตวิศวกรดังกล่าวให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จึงได้ร่วมกันจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ 
AUN-QA Assessment at Programme Level Version No. 3.0 ระดับหลักสูตร ท่ีประกอบด้วย 
11 ตัวบ่งช้ี (AUN.1- AUN.11) และมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 

Criterion 
Self Assessment 

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

 
1. ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556 เป็นหลักสูตรท่ีได้จัดท าขึ้นจากนโนบายการพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของ รศ.ดร.บุญสม ศิริ
บ ารุงสุข อดีตอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในขณะนั้น (พ.ศ. 2552) ได้รับมาด าเนินการด้วยการ
มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร จัดท าหลักคิดและร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการใน
ระดับต่างๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 2.1 มีความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาการท้ังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การ

บริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศ 

 2.2 มีทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ วางแผน ควบคุม และประสานงาน 
รวมท้ังบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบต่อชุนชน 

 2.3 มีความรู้ในการจัดการเชิงระบบ โดยสามารถออกแบบและวางแผนจัดระบบงานต่างๆ 
ได้อย่างสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.4 สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการผสมผสาน
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ 

 2.5 มีจริยธรรม คุณธรรม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

จุดเด่นของหลักสูตรคือ  
1) ได้มีการจัดโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิศวกร 

(วิศวกรรมอุตสาหการ) อีกท้ังสามารถผลิตวิศวกรด้านการจัดการท่ีสามารถสอบเป็นผู้ควบคุมระบบ
บ าบัดมลพิษน้ า ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ตาม
ข้อก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 2.1 มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในวิชาการท้ังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การ

บริหารจัดการ การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ใน
องค์กรอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แสวงหาความรู้ และต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

 2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ
สังคม และมี จิตสาธารณะ  

 2.6 สามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดการงานวิศวกรรม เพื่อเป็นผู้ประกอบการและจัดการ
ธุรกิจวิศวกรรม 

จุดเด่นของหลักสูตรคือ 
1) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น โดยการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

(เช่น Universiti Malaysia Kelantan เป็นต้น) โดยส่งเสริมให้นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
เพื่อท าโครงงานนักศึกษา และสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาในช้ันปีท่ี 4   
 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 

หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม โดยอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามล าดับ  
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามล าดับ ดังนี้ 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อท าหน้าท่ีบริหารหลักสูตร และมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหลักสูตร และการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านวิชาการให้สอดคล้อง
กับมาตราานผลการเรียนรู้  

3) แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
 

 หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
นโยบายด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งเน้นให้มี

คว ามสอดค ล้องกั บ วิ สั ย ทัศน์  พั น ธกิ จ  เป้ าประสง ค์  วั ตถุ ป ร ะสง ค์  และกลยุ ทธ์ ขอ ง
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลัก โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

ในระดับคณะได้ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ทุกตัวของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ส่วนในระดับ
สาขาวิชา/หลักสูตรนั้น เปิดโอกาสให้เลือกด าเนินการได้ตามตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของหลักสูตร 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียงขึ้น  
โดยมีคณบดีเป็นประธานและตัวแทนจากทุกหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 คณะฯ และ สาขาวิชาฯ มีนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย ในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตราานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”  และเกณฑ์ “AUN QA Version 3.0” 

 
5. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร 

  

 5.1 ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Engineering Management 

 

           5.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        ช่ือเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) 

                    ช่ือย่อ : วศ.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)  
ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม :  Bachelor of Engineering (Engineering Management) 

                    ช่ือย่อ :   B.Eng. (Engineering Management) 
 

 5.3 โครงสร้างหลักสูตร  
 

 หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวดวิชาฝึกงานและโครงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา         9 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     9 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นาาน     18 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาแกน         33 หน่วยกิต 
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  3) กลุ่มวิชาชีพ       50 หน่วยกิต
        - บังคับ        41 หน่วยกิต 
  - เลือก          9 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
 ง. หมวดวิชาการฝึกงาน/ โครงงานหรือสหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี 
หมวดวิชาฝึกงานและโครงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวม 138 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนษุย์          4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ                      5 หน่วยกิต 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ                                     1 หน่วยกิต 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล                     4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข          4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร                                       8 หน่วยกิต 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา                                    2 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  หมวดศึกษาท่ัวไป                                           2 หน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ       95 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นาาน     21 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาแกน         25 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชีพ       49 หน่วยกิต 

- บังคับ        40 หน่วยกิต 
- เลือก        9 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาการฝึกงาน/โครงงานหรือสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 

 

5.4 การด าเนินการหลักสูตร 
 

5.4.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 

 วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
 ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  
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5.4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 

 1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 1) ต้องส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
 2) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สายอุตสาหกรรม) 
 3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 5.5 การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 1) มีรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated 
Learning: WIL) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือท า
จริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ท้ัง
ในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มี
รายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร     

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
  1) มีรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated 
Learning: WIL) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือท า
จริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ท้ัง
ในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มี
รายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร     
 2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด โดยมีผู้ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
 3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
  4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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 5.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี   
 

 หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 -  60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 
 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 -  60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 
 5.7  บุคลากรสนับสนุน 

นางสาวประกายแก้ว  โกวิทกิตติกุล  เจ้าหน้าท่ีประสานงานหลักสูตร 
 5.8  จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   จ านวน 51 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  จ านวน 38 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  จ านวน 21 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  จ านวน 28 คน 

 5.9 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   47  คน 

 5.10 ศิษย์เก่า 
   100  คน 
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 5.11 งบประมาณ 
 

หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 

- งบประมาณรายรับตามแผน (หน่วยบาท) ดังนี้คือ 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 

เงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยหรือ
รัาบาล 

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)  
  ใช้งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้คือ 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 

ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร 3,537,560 3,735,400 3,968,720 4,203,300 4,427,760 
2. ค่าใช้จ่ายด 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. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

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. ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2. ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวม (ก) + (ข) 10,004,260 11,709,200 13,477,420 15,618,700 16,331,460 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 166,737 97,576 74,874 65,077 68,047 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 

- งบประมาณรายรับตามแผน (หน่วยบาท) ดังนี้คือ 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

2,160,000 4,320,000 6,480,000 8,640,000 8,640,000 

เงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยหรือ
รัาบาล 

1,800,000 1,872,000 1,946,900 2,024,800 2,105,800 

รวมรายรับ 3,960,000 6,192,000 8,426,900 10,664,800 10,745,800 
หมายเหตุ  ส่งเสริมให้นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอน ใน
มหาวิทยาลัย/ สถาบันต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อท าโครงงานนักศึกษา และสหกิจศึกษา 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในช้ันปีท่ี 4 
 

- งบประมาณรายจ่ายตามแผน (หน่วยบาท)  
  ใช้งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้คือ 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร 1,800,000 1,872,000 1,946,900 2,024,800 2,105,800 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(ไม่รวม 3) 

523,000 883,000 1,243,000 1,603,000 1,603,000 

3. งบเงินอุดหนุน - - - - - 
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

464,600 551,000 637,980 725,560 741,760 

รวม (ก) 2,787,600 3,306,000 3,827,880 4,353,360 4,450,560 
ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
2. ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

- - - - - 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 3,787,600  3,406,000  3,927,880  4,453,360  4,550,560  

จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 63,100  28,400  21,800  18,600     19,000  
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      หมายเหตุ ค่าธรรมเนียการศึกษาในแผนการเรียนในประเทศและแผนการเรียนต่างประเทศ
เท่ากัน แต่ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการเรียนแบบ 3 + 1 ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ช้ันปีท่ี 4 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น 
 
 5.12 ศิษย์เก่า 

 เดิมทางหลักสูตรฯ เริ่มจัดท าช่องทางการส่ือสารกับมูลศิษย์เก่า โดยจัดท า facebook 
หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-1 facebook ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 
 5.13 ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 
  - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
  - ห้องปฏิบัติการเคมี 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  - โปรแกรม Tell Me More  

  ครุภัณฑ์ 
  - เครื่องเล่ือยช้ินโลหะ 
  - เครื่องตัดแผ่นโลหะ 
  - เครื่องเจาะขนาดใหญ่ 



15 
 

  - เครื่องเจียระไนกลมเล็ก 
  - เครื่องเจียระไนราบขนาดใหญ่ 

  หนังสือ ต าราเรียน และวารสารท่ีมีอยู่ มีดังนี้ 
         -  หนังสือ (ภาษาไทย)                   มีจ านวน          1,003 ช่ือเรื่อง 
         -  หนังสือ (ภาษาต่างประเทศ)       มีจ านวน     416 ช่ือเรื่อง 
         -  วารสาร (ภาษาไทย)                  มีจ านวน      39 ช่ือเรื่อง 
         -  วารสาร (ภาษาต่างประเทศ)      มีจ านวน        1 ช่ือเรื่อง 
         -  วิทยานิพนธ์                              มีจ านวน         65 ช่ือเรื่อง 
 -  หนังสือพิมพ ์    มีจ านวน     10   ช่ือเรื่อง 
 -  โสตทัศนูปกรณ์   มีจ านวน             239   ช่ือเรื่อง 
 -  E-book / E-journal                   ใช้ร่วมกับวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 -  าานข้อมูล       ใช้ร่วมกับวิทยาเขตหาดใหญ่ 
หอบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังมีการ

เช่ือมโยงระบบเข้ากับหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี และ
หอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 

นอกจากนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เนตอย่างท่ัวถึงไม่ต่ ากว่า 100 จุด 
อีกท้ังนักศึกษายังสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เนตผ่านระบบ PSU WiFi ได้ตลอดเวลา เพื่อสืบค้นข้อมูล
ประกอบการเรียน และใช้งานโปรแกรม Tell Me More ได้ 

 ซึ่งทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการรวบรวมการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ท่ี 
web site http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php ในงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.สารสนเทศ 
2.บรรณสารสนเทศ 
3.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
4.พัฒนานักศึกษา 
5.อาคารและสถานท่ี 
6.วิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 
7.ภูมิทัศน์ 
8.หอพัก 
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รูปท่ี 1-2 ระบบข้อมูลท่ีรับผิดชอบโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจแบบรวมศูนย์ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php) 

 
 5.14 อื่นๆ 

หลักสูตรก าลังด าเนินการขอค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรายการอาคารปฏิบัติการเครื่องมือ
หนัก เพื่อใช้เป็นอาคารส าหรับติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ท่ีเป็นเครื่องมือพื้นาานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งก าลังยื่นค าของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์เพิ่มเติมอีกคือ 

- เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น พร้อมอุปกรณ์ 
- เครื่องปั๊มโลหะ 
- เครื่องพับแผ่นโลหะ 
- เครื่องเช่ือมจุดแบบต้ังพื้น 
- เครื่องกัดแนวตั้ง 
- เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด (Wire Cut) 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

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

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
- 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   - 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา - 
9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- 

10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตราาน 
 ไม่ได้มาตราาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 
หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

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

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

-ปร.ด./เทคโนโลยีพลังงาน 
/ 2549 
-วศ.ม./เทคโนโลยีอุณห
ภาพ /2544 
-วศ.บ./วิศวกรรมอุตสา
หการ /2542 

   

2.ดร.อนันตศักดิ์ 
ศักดิ์อ านวย 3-
8401-00579-86-5   

2.ดร.อนันตศักดิ์ 
ศักดิ์อ านวย* 3-
8401-00579-86-5   

-ปร.ด./เทคโนโลยีพลังงาน 
/ 2554 
-วศ.ม./เทคโนโลยีพลังงาน 
/2544 
-วศ.บ./วิศวกรรมส่ิงทอ 
/2537 

   

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

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

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

   

 4.ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ 
เพียรโรจน์* 3-8499-
00278-64-7 

-ปร.ด./เทคโนโลยี
พลังงาน/ 2555 
-วท.ม./ฟิสิกส์/2549 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2538 

   

5.ดร.สายสุนีย์ จ ารัส 
3-2101-00077-11-
3 

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

-วศ.ด./วิศวกรรมวัสดุ/ 
2555 
-วท.ม./นิวเคลียร์
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

เทคโนโลยี/2545 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2541 

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

-วศ.ด./วิศวกรรมอุตสา
หการ/2561 
-วศ.ม./การจัดการ
อุตสาหกรรม /2550 
-ศศ.บ./การจัดการ/2539 

   

 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ือคืออาจารยท์ี่เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

1.รศ.ดร.ชดาภัษท  
สุดศิริ  
3-9201-01046-08-8 

1.รศ.ดร.ชดาภัษท 
สุดศิริ *  
3-9201-01046-08-8 

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

   

2.ผศ.ดร.นริศรา 
มหาธนินวงศ์  
5-8107-00001-45-3 

2.ผศ.ดร.นริศรา 
มหาธนินวงศ์ * 
5-8107-00001-45-3 

-วศ.ด./วิศวกรรมวัสดุ/ 2555 
-วท.ม./นิวเคลียร์เทคโนโลยี/
2545 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2541 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

3.ผศ.ดร.พงศกร  
ศานติชาติศักด์ิ  
3-9099-00214-72-9 

3.ผศ.ดร.พงศกร  
ศานติชาติศักด์ิ * 
3-9099-00214-72-9 

-ปร.ด./เทคโนโลยีพลงังาน/ 
2549 
-วศ.ม./เทคโนโลยีอุณหภาพ 
/2544 
-วศ.บ./วิศวกรรมอุตสาหการ 
/2542 

   

4.ผศ.ดร.ยุทธพงศ์  
เพียรโรจน์  
3-8499-00278-64-7 

4.ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ 
เพียรโรจน์ * 
3-8499-00278-64-7 

-ปร.ด./เทคโนโลยีพลังงาน/ 
2555 
-วท.ม./ฟิสิกส์/2549 
-วท.บ./ฟิสิกส์/2538 

   

5. ดร.อนันตศักด์ิ  
ศักด์ิอ านวย  
3-8401-00579-86-5   

5. ดร.อนันตศักด์ิ  
ศักด์ิอ านวย * 
 3-8401-00579-86-5   

-ปร.ด./เทคโนโลยีพลงังาน/ 
2554 
-วศ.ม./เทคโนโลยี
พลังงาน/2544 
-วศ.บ./วิศวกรรมสิง่ทอ/2537 

   

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

-วศ.ด./วิศวกรรมอุตสาหการ 
/2561 
-วศ.ม./การจัดการอุตสาหกรรม 
/2550 
-ศศ.บ./การจัดการ/2539 

   

 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หลังรายช่ือคืออาจารย์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

1) เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 
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2) เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าท่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.ผศ.ดร.พงศกร  ศานติชาติศักด์ิ -ปร.ด./เทคโนโลยีพลงังาน/ 2549 
-วศ.ม./เทคโนโลยีอุณหภาพ/2544 
-วศ.บ./วิศวกรรมอุตสาหการ/2542 

  

2.ดร.อนันตศักด์ิ  ศักด์ิอ านวย  -ปร.ด./เทคโนโลยีพลงังาน/ 2554 
-วศ.ม./เทคโนโลยีพลังงาน/2544 
-วศ.บ./วิศวกรรมสิง่ทอ/2537 

  

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

  

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

  

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

  

6.ดร.ศุภัสชกรณ์  หลิมเฮงฮะ  -วศ.ด./วิศวกรรมอุตสาหการ/2561 
-วศ.ม./การจัดการอุตสาหกรรม/2550 
-ศศ.บ./การจัดการ/2539 

  

7.ผศ.ดร. นงเยาว์  เมืองดี -Ph.D./Agro-industry Management/ 
2550 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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

8.ดร. เธียรศักด์ิ  ชูชีพ -วศ.ด./วิศวกรรมวัสดุ/ 2555 
-วศ.ม./วิศวกรรมการ จัดการ
อุตสาหกรรม/ 2544  
-วศ.บ./วิศวกรรมอุตสาหการ/2536 

  

9.ดร. ไกรสร  ปุ่นย่อง -Ph.D./Mechanical Engineering/  
2557 
-วศ.ม./วิศวกรรมเครื่องกล/2547 
-วศ.บ./วิศวกรรมเครื่องกล/2544 

  

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

  

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................ 
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ตารางที่ 1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธห์ลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจยั 
ภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษา 
(จ านวนนักศึกษาที่

อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา

หลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

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

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารง
ต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................................................................. 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................................... 

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตราาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
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ตารางที่ 1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A 
2         N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3         N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4         N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5        N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
 1) เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา หรือ 
 2) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
     3) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย 
และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 

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

ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

(ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A 
2         N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3         N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4         N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5        N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ผลการก ากั บมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
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  1.) เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2) ป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
 3) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย 

และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 

 
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา........คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมี proceedings จ านวน.......ราย เผยแพร่ใน

วารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการ........ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................ 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 

 



26 
 

บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง
พัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 
ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักาาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุ ง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขหรือพัฒนา 

3 
มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 
มีเอกสารและหลักาานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 
มีเอกสารและหลักาานชัดเจนท่ีแสดง
ถึงการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี 

7 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก
หรือแนวปฏิบัติช้ันน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติช้ันน 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 รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university.  
หลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปี
ท่ี 2,3,4) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดย
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท า
หน้าท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นาาน" 
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ 
พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม
าานความรู้บนพื้นาานพหุวัฒนธรรมและหลัก
เศรษากิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาส
เข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการใน
สาขาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นาานของ
ภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บน
พื้นาานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน
เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลก
ทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

- มคอ .  2  ห ลัก สูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรฉบับ
ใหม่ พ.ศ. 2556  
- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  
- เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
www.psu.ac.th หน้าวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ 
 

กระบวนการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินตาม 
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยตาม flow chart ต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc) 
 

http://www.psu.ac.th/
http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และและพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลัก
ในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่ ง สู่
มหาวิทยาลัยช้ันน า 1 ใน 5 ของอาเชียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570" 
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คือ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นาานเพื่อการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคม
และเครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา 
จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ส าม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว าม รู้ บ น พื้ น า า น
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม
าานความรู้บนพื้นาานพหุวัฒนธรรม และ
หลักปรัชญาของ เศรษากิจพอเพียง โดยให้ผู้
ใ ฝ่ รู้ ไ ด้ มี โ อก าส เข้ า ถึ ง คว ามรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลายรูปแบบ 

หลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปี ท่ี 
2,3,4) 
การก าหนด Expected Learning Outcomes 
(ELOs) โดยยึดหลักจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของวิทยาเขตฯ และ คณะฯ น ามาสู่การก าหนด 
ELOs ของหลักสูตรผ่าน “มาตราานผลการเรียนรู้” 
ซึ่งได้มีการระบุไว้ใน หมวดท่ี 3 และ 4 ตาม
โครงสร้าง มคอ. 2   
(1) หมวดที่ 3  
1.1 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 8 ข้อ  
(มคอ.2 ข้อที่ 4.1 หน้าท่ี 33) 
1.2 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้วิชาโครงงาน 
จ านวน 6 ข้อ 
(มคอ.2 ข้อที่ 5 หน้า 33)   
 (2) หมวดที่ 4  
2.1 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ท่ัวไป  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3 ข้อ 
- ด้านความรู้ 3 ข้อ 
- ด้านทักษะทางปัญญา 4 ข้อ 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5 ข้อ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ข้อ  
ในกลุ่มมาตราานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(มคอ.2 หมวดท่ี 4 หน้าท่ี 35) ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกกวา่ 
General Education ELOs (G-ELOs)  

G-ELOs ด้าน จ านวนข้อ 
คุณธรรม จริยธรรม 3 
ความรู้ 3 
ทักษะทางปัญญา 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 

รวม G-ELOs 18 
 (มคอ.2 หน้า 40-41)   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.2 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงาน
วิศวกรรม  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 9 ข้อ 
- ด้านความรู้ 9 ข้อ 
- ด้านทักษะทางปัญญา 7 ข้อ 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5 ข้อ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ข้อ  
ในท่ีนี้จะเรียกกว่า ELOs หลักสูตร 

ELOs ด้าน จ านวนข้อ 
คุณธรรม จริยธรรม 9 
ความรู้ 9 
ทักษะทางปัญญา 7 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 

รวม G-ELOs 38 
(มคอ.2 หน้า 44-46)   
 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
การก าหนด Expected Learning Outcomes 
(ELOs) โดยยึดหลักจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของ วิทยาเขตฯ และ คณะฯ น ามาสู่การก าหนด 
ELOs ของหลักสูตรผ่าน “มาตราานผลการเรียนรู้” 
ซึ่งได้มีการระบุไว้ใน หมวดท่ี 3 และ 4 ตาม
โครงสร้าง มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 ดังนี้  
(1) หมวดที่ 3  
1.1 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 8 ข้อ  
(มคอ.2 ข้อที่ 4.1 หน้าท่ี 67) 
1.2 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้วิชาโครงงาน 
จ านวน 6 ข้อ 
(มคอ.2 ข้อที่ 5 หน้า 67)   
 (2) หมวดที่ 4  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3 ข้อ 
- ด้านความรู้ 4 ข้อ 
- ด้านทักษะทางปัญญา 3 ข้อ 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 3 ข้อ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ข้อ  
รวมทั้งหมด 17 ข้อ 
(มคอ.2 หน้า 74)   
 ในท่ีนี้จะเรียกกว่า ELOs หลักสูตร 

ELOs ด้าน จ านวนข้อ 
คุณธรรม จริยธรรม 3 
ความรู้ 4 
ทักษะทางปัญญา 3 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

3 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 

รวม ELOs 17 
 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 มีความรู้ความสามารถ และความช านาญใน
วิชาการท้ังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร
จัดการ การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
PLO2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม 
และบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO3 สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เพื่อประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ แสวงหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
และมีจิตสาธารณะ 
PLO6 สามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดการงาน
วิศวกรรม เพื่อเป็นผู้ประกอบการและจัดการธุรกิจ
วิศวกรรม 
(มคอ.2 หน้า 75-76)   

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes.  
ELOs  ครอบคลุมท้ัง subject specific และ 
subject generic  

หลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2,3,4) 
ด าเนินการแปลงมาตราานการเรียนรู้สู่รายวิชาใน
หมวดท่ี 4 หัวข้อท่ี 3 Curriculum Mapping 2 
กลุ่ม ดังนี้ 
- G-ELOs ของ “มาตราานผลการเรียนรู้วิชาท่ัวไป
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์” เป็น G-ELOs ต้ังแต่ 
G1-G18 สะท้อน General Education ดังแสดงใน
ตาราง “มาตราานผลการเรียนรู้รายวิชาท่ัวไป” 
(มคอ.2 หมวด 4 ข้อที่ 3 หน้า 42-43) 
- ELOs ของ “มาตราานผลการเรียนรู้ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม” จ านวน 38 ELOs แบ่งเป็น สะท้อนมา
เป็น Specific and Generic Subject ดังแสดงใน
ตาราง “มาตราานผลการเรียนรู้หลักสูตร” 
(มคอ.2 หมวด 4 ข้อที่ 3 หน้า 47-55) 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
ด าเนินการแปลงมาตราานการเรียนรู้สู่รายวิชาใน
หมวดท่ี 4 หัวข้อท่ี 4 Curriculum Mapping 1 
กลุ่ม ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
PLOs ELOs ด้าน จ านวนข้อ 

PLO1, 
PLO2, 
PLO3, 
PLO4, 
PLO5, 
PLO6 

คุณธรรม จริยธรรม 3 
ความรู้ 4 
ทักษะทางปัญญา 3 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 

 รวม ELOs 17 
 (มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อที่ 4 หน้า 80-86) 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders 
ELOs ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง 
Stakeholders ยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร แต่
อย่างไรก็ตาม ELOs ได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการต้ังแต่ กรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจ า
คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ สภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ ELOs ท่ีจัดท าขึ้นได้ผ่านการพิจารณา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดย
ผ่านการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน
ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
ได้แก่ 
1. ศาสตราจารย์.ดร. ศุภชัย  ปทุมนากุล รอง
อธิ ก า ร บ ดี ฝ่ าย วิ จั ย และก ารถ่ า ย ทอ ด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ . ค ารณ  พิทักษ์ 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. นายธนวัฒน์  พันธุ์โกศล กรรมการบริหาร 
บริษัทวงศ์บัณฑิต จ ากัด 

-ค า ส่ั งมหาวิทยา ลัย  สงขลานครินทร์  ท่ี 
70414/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม 
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การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 1 
รายละเอียดการด าเนินงานในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN 1 (Expected Learning 

Outcomes) ทางหลักสูตรได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตราานผลการเรียนรู้ การ
กระจายมาตราานผลการเรียนรู้ (ELOs) สู่รายวิชา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ.2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2,3,4) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้ หรือก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง  Expected Learning Outcomes (ELOs) ส าหรับวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นมาตราานเดียวกัน 
 (ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกกว่า General Education ELOs (G-ELOs)) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (G1-ELOs) 
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส านึกในหน้าท่ีของตนเองและ

ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์(G1-ELOs-1) 
2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

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

2. ด้านความรู้ (G2-ELOs) 
1) เข้าใจความรู้พื้นาานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต (G2-ELOs-1) 
2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม (G2-ELOs-2) 
3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัย  หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ (G2-ELOs-3) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (G3-ELOs) 
1)   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

(G3-ELOs-1)  
2)   สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (G3-ELOs-2) 
3)   สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (G3-ELOs-3) 
4) สามารถน าความรู้  ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท าความเข้าใจและ

สร้างสรรค์สังคม (G3-ELOs-4) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (G4-ELOs) 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในาานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม (G4-ELOs-1) 
2) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท้ังในาานะ

ผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม (G4-ELOs-2) 
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป (G4-ELOs-3)        
4)   สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมท้ัง 

ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (G4-ELOs-4)        
5) รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (G4-ELOs-5)        

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (G5-ELOs) 
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1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟัง 
พูด อ่านและเขียน (G5-ELOs-1)        

2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร (G5-ELOs-2) 

3) เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา (G5-ELOs-3)        
 

ในการจัดท าหลักสูตร ได้จัดท ามาตราานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ในท่ีนี้จะเรียกกว่า EM-ELOs ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม (EM1-ELOs) 
1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม  และ

วัฒนธรรมในสังคมไทย (EM1-ELOs-1)        
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต (EM1-ELOs-2)        
3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (EM 1-ELOs-3)        
4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น (EM1-ELOs-4)        
5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมท้ังมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม (EM1-ELOs-5)        
6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และ

วิชาชีพ (EM1-ELOs-6)        
7) ตัดสินใจบนพื้นาานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม 

มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน (EM1-ELOs-7) 
8) มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

(EM1-ELOs-1.8)  
9) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม (EM1-ELOs-9) 

2. ความรู้ (EM2-ELOs) 
1) มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก (EM2-ELOs-1) 
2) มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม การ

อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์ เป็นต้น (EM2-ELOs-2) 
3) ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รวมถึง

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง (EM2-ELOs-3) 
4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการ

ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้
อย่างเหมาะสม (EM2-ELOs-4)        

5) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นาานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และ
สามารถน าไปประยุกต์เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาได้ (EM2-ELOs-5)        

6) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (EM2-ELOs-6)        
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7) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา และสามารถต่อยอดองค์
ความรู้ในงานวิชาชีพวิศวกรรมได้ (EM2-ELOs-7)        

8) มีความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้อง (EM2-ELOs-8)        

9) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (EM2-ELOs-9)        

3. ทักษะทางปัญญา (EM3-ELOs) 
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ (EM3-ELOs-1)        
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักาานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย (EM3-ELOs-2)        
3) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ

สามารถหาแนวทางป้องกันและ/หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมท้ังเชิงกว้างและ
เชิงลึก (EM3-ELOs-3)        

4) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
ท่ีตามมาจากการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติตามแนวทางนั้น (EM3-ELOs-4)        

5) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (EM3-ELOs-5)        

6) มีความสามารถประยุก ต์ใ ช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติไปสู่การ ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม (EM3-ELOs-6)        

7) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล (EM3-ELOs-7)        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (EM 4-ELOs) 
1) ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบของตน และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน (EM4-

ELOs-1)        
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (EM4-ELOs-2)        
3) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (EM4-

ELOs-3)        
4) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในาานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (EM 4-ELOs-4)        
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง (EM 4-ELOs-5)        

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (EM5-ELOs) 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติและ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการ

วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(EM5-ELOs-1)        

2) สามารถส่ือสารท้ังการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (EM5-ELOs-2)        
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3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังท่ีแตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (EM 5-ELOs-3)        

4) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรมจาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ (EM 5-ELOs-4)        

5) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม (EM 5-
ELOs-5)        

6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ
ส่ือสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิดอย่างเหมาะสม (EM 5-ELOs-6)        

7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (EM5-ELOs-7)        

8)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (EM5-ELOs-8)        
 

Expected Learning Outcomes (ELOs) ส าหรับวิชาศึกษาท่ัวไปและส าหรับหลักสูตรฯ มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

 

ความสอดคล้องของ ELOs กับวิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย พันธกิจของมหาวิทยาลัย ELOs ท่ีสอดคล้อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ี
ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดย
มีการวิจัยเป็นาาน 

พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็น
สั ง คมาานความรู้ บนพื้ น า านพหุ
วัฒนธรรมและหลักเศรษากิจ พอเพียง
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ 

G1-ELOs-2 
G2-ELOs-2 
G3-ELOs-2 
G3-ELOs-4 
G4-ELOs 
G5-ELOs-2 
EM1-ELOs 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทาง
วิ ช าก าร ในสาขา ท่ีสอดคล้อ งกั บ
ศักยภาพพื้นาานของภาคใต้  และ
เช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

G2-ELOs 
G3-ELOs 
EM2-ELOs 
EM3-ELOs 

พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์
ความรู้บนพื้นาานประสบการณ์การ
ปฏิบั ติ สู่การสอนเพื่ อสร้ างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
ให้แก่บัณฑิต 

G3-ELOs-1 
EM3-ELOs-6 
EM3-ELOs-7 
EM4-ELOs 
EM5-ELOs 

ELOs  ตาม  “มาตราานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไป” และ “มาตราานผลการเรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม” คลอบคลุม Generic Subject 
และ Specific Subject 



38 
 

ดังนี้

 
                          
                          Generic Subject                                               Specific Subject 

 
 

รูปท่ี 3-1 มาตรมาตราานผลการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในวิชาการท้ังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การ

บริหารจัดการ การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แสวงหาความรู้ และต่อยอดองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสังคม 
และมี จิตสาธารณะ  

6. สามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดการงานวิศวกรรม เพื่อเป็นผู้ประกอบการและจัดการ
ธุรกิจวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา  
 

ปีที่ รายละเอียด 
1 - มีความรู้พื้นาานทางคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้สารสนเทศ และการ

เขียนแบบส าหรับวิชาชีพทางวิศวกรรม 
- มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม และมีจิตสาธารณะ 

2 มีความรู้ ความเข้าใจพื้นาานทางวิศวกรรม 

3 - มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในวิชาการ การบริหารจัดการ การจัด
การพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (PLO1) 
- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PLO2) 
- สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (PLO3) 

4 - สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แสวงหาความรู้และต่อยอดองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 
มาตราานผลการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดมาตราานผลการเรียนรู้ หรือก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  

 2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
  มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ  

2. ด้านความรู้  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นท่ี 
  เกี่ยวข้อง  
 2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
 4) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นท่ี 
  เกี่ยวข้อง  

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา 
  ในสถานการณ์ต่างๆ  
 2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  



40 
 

  ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
 3) ความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
  ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 1) มีมีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 

การสรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
  และจ าเป็น  
 3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไข 
  ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่ามีประสิทธิภาพ 
  และเหมาะสมกับสถานการณ์  

 

ในการจัดท าหลักสูตร ได้จัดท ามาตราานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
(PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ  การใช้

เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 มีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญในวิชาการท้ังทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ 
การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง และพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

                 

PLO2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผน ควบคุม และบริหารงาน
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
อุตสาหกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                 

PLO3 สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

   

 

  

 

 

 

 

      

PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แสวงหา
ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
และมีจิตสาธารณะ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

PLO6 สามารถน าองค์ความรู้ด้าน
การจัดการงานวิศวกรรม เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการและจัดการธุรกิจ
วิศวกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 

 


 


 
   

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)  
 


 


 

  
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

 


 


 
   

935-002  รู้รอดปลอดภัย 1((1)-0-2) 
 


 


 

   
950-101  จิตวิวัฒน์ 1((1)-0-2)  

 
    

950-102  ชีวิตท่ีดี 2((2)-0-4)  
 

    
935-003  ทักษะชีวิตส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)  

 
    

935-004  วิทยาการสมัยใหม่และโลก 2((2)-0-4) 
 


 


 

   
935-005  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4)  

 


 
 

 


 

935-006  คิดเป็น คิดสนุก 2((2)-0-4)       
935-007  สนุกคิด 2((2)-0-4)       
935-008  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)       
935-009  การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)       
935-010  การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4)       
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร 2((2)-0-4)       
935-012  ชีวิตท่ีงดงาม 1((1)-0-2)       
935-013  กีฬาเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2)       
935-014  การฝึกด้วยเครื่องน้ าหนักเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2)       
935-015  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2)       
935-016  ศิลปะแห่งชีวิต 1((1)-0-2)       
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รายวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
935-017  เกมและกิจกรรมนันทนาการ 1((1)-0-2)       
935-018  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)       
935-019  เคมีรอบตัวเรา 2((2)-0-4)       
935-020  ภาษาอังกฤษวิชาการ 2((2)-0-4)       
935-021  การฟังและพูดภาษาจีน 2((2)-0-4)       
935-022  การเขียนภาษาจีน 2((2)-0-4)       
935-023  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 2((2)-0-4)       
935-024  การเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)       
935-025  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 2((2)-0-4)       
935-026  ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4)       
935-027  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)       
935-028  เอเชียศึกษา 2((2)-0-4)       
935-111  พลศึกษาและนันทนาการ 1((1)-0-2)       
935-112  ทักษะการว่ายน้ า 1((1)-0-2)       
935-113  ลีลาศ 1((1)-0-2)       
935-114  ศิลปะการป้องกันตัว 1((1)-0-2)       
935-115  กอล์ฟ 1((1)-0-2)       
935-116  เทนนิส 1((1)-0-2)       
935-117  แบดมินตัน 1((1)-0-2)       
935-118  แอโรบิคแดนซ์ 1((1)-0-2)       
935-119  การอยู่ค่ายพักแรม 1((1)-0-2)       
935-213  เซปักตะกร้อ 1((1)-0-2)       
935-214  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)       
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รายวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
935-215  วอลเล่ย์บอล 1((1)-0-2)       
935-216  ฟุตบอล 1((1)-0-2)       
935-217  บาสเกตบอล 1((1)-0-2)       
935-218  เปตอง 1((1)-0-2)       
935-219  กรีฑา 1((1)-0-2)       
935-311  โยคะ 1((1)-0-2)       
        
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

93       

921-015  ฟิสิกส์ท่ัวไป 1     3((3)-0-6)       
921-016  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1  1(0-3-0)       
921-017  ฟิสิกส์ท่ัวไป 2  3((3)-0-6)       
921-018  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2  1(0-3-0)       
934-020  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6)       
934-021  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6)       
934-022  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 3(3-0-6)       
937-011  เคมีพื้นาาน 3(3-0-6)       
937-012  ปฏิบัติการเคมีพื้นาาน 1(0-3-0)       
2) กลุ่มวิชาแกน 25       
921-103  ปฏิบัติการโรงงานช่าง  1(0-3-0)       
921-203  อุณหพลศาสตร์ 1 3((3)-0-6)       
921-204  กลศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6)       
921-205  เขียนแบบวิศวกรรม   3((2)-3-4)       
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รายวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
921-206  วัสดุวิศวกรรม  3((3)-0-6)       
921-209  สถิติวิศวกรรม  3((3)-0-6)       
921-349  พลังงานทดแทน  3((3)-0-6)       
922-201  กระบวนการผลิต  3((3)-0-6)       
922-300  การควบคุมคุณภาพ 3((3)-0-6)       
3) กลุ่มวิชาชีพ 
- ชีพบังคับ 

40       

921-210  เศรษาศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6)       
921-213  การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ  3((3)-0-6)       
921-301  การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน  3((3)-0-6)       
921-312  การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3((3)-0-6)       
921-313  ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการควบคุม 3((2)-2-5)       
921-314  การจัดการการซ่อมบ ารุง 3((3)-0-6)       
921-330  การศึกษาการท างาน 3((3)-0-6)       

921-352  การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ   3((3)-0-6) 
      

921-354  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการงานวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
      

921-407  สัมมนาและกิจกรรม 1(0-2-1)       
922-303  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3((2)-2-5)       
922-402  การวิจัยการด าเนินงาน 3((3)-0-6)       
923-441  การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)       
924-321  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)       
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รายวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
        - เลือก 9       
921-207  หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า  3((3)-0-6)       
921-208  ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-0)       
921-309  กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6)       
921-310  กลศาสตร์วัสดุ   3((3)-0-6)       
921-311  การจัดการคุณภาพเชิงรวม  3((3)-0-6)       
921-316  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3((3)-0-6)       
921-334  การจัดการโครงการ  3((3)-0-6)       
921-339  อิเล็คทรอนิกส์  3((3)-0-6)       
921-351  การท าความเย็นและการปรับอากาศ  3((3)-0-6)       
921-353  การจัดการกลยุทธ์และนโยบายอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)       
921-408  หัวข้อพิเศษการจัดการงานวิศวกรรม  3((3)-0-6)       
ง. หมวดวิชาฝึกงาน/โครงงานหรือสหกิจศึกษา 7       
921-356  การฝึกงาน (G/P/F >320 ช่ัวโมง)       
921-412  โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-0)       
921-413  โครงงานวิศวกรรม 2  6(0-18-0)       
921-414  สหกจิศึกษา 1  1((1)-0-2)       
921-415  สหกิจศึกษา 2   6(0-18-0)       
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล  
                      

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 มีความรู้ความสามารถ และความช านาญใน
วิชาการท้ังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร
จัดการ การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-สอนบรรยาย 
-Active learning : การระดมความคดิ (Brainstorming) การอภิปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning) การใช้
โครงงานเป็นาาน (Project-based Learning) การฝกึปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice) 
-การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
หลากหลายตามคามเหมาะสม 

-สอบข้อเขียน 
-สอบปฏิบัติ 
-สอบน าเสนอปากเปล่า 
-รายงาน 
-ตอบแบบสอบถาม 
-ทักษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม 
และบริหารงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สอนบรรยาย 
- Active learning : การระดมความคดิ (Brainstorming) การอภิปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning) การใช้
โครงงานเป็นาาน (Project-based Learning) การฝกึปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice) 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาท
สมมุติ และกรณีตัวอย่าง 

-สอบข้อเขียน 
-สอบปฏิบัติ 
-สอบน าเสนอปากเปล่า 
-ตอบแบบสอบถาม 
-วิเคราะห์สถานการณ์และ
กรณีศึกษาหรือการทดสอบ
ย่อย 

PLO3 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เพื่อประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สอนบรรยาย 
- Active learning : การระดมความคดิ (Brainstorming) การอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion)  การใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning) การใช้
โครงงานเป็นาาน (Project-based Learning) การฝกึปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
(Work Place base Practice) 

-สอบข้อเขียน 
-สอบปฏิบัติ 
-สอบน าเสนอปากเปล่า 
-ตอบแบบสอบถาม 
-ทักษะการพูด ในการ
น าเสนอผลงาน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

-การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะการ พูด ฟัง และเขียน ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน 

PLO4 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ แสวงหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

-สอนบรรยาย 
- Active learning : การระดมความคดิ (Brainstorming) การอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion)  การใช้กรณศีึกษา (Case-based Learning) การใช้
โครงงานเป็นาาน (Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ(Work Place base 
Practice) 
-มอบหมายงาน ท้ังงานกลุ่มและรายบุคคล 

-สอบข้อเขียน 
-สอบปฏิบัติ 
-สอบน าเสนอปากเปล่า 
-รายงาน 
-ตอบแบบสอบถาม 
-การน าเสนอผลงาน 

PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และมีจิต
สาธารณะ 

-สอนบรรยาย 
- Active learning : การระดมความคิด (Brainstorming) การอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion)  การใช้กรณศีึกษา (Case-based Learning) การฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง(Work 
Place base Practice) 
-การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

-สอบข้อเขียน 
-สอบปฏิบัติ 
-แบบส ารวจรายการ 
-ตอบแบบสอบถาม 
-การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน 

PLO6 สามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดการงาน
วิศวกรรม เพ่ือเป็นผู้ประกอบการและจัดการธุรกิจ
วิศวกรรม 

-สอนบรรยาย 
- Active learning : การระดมความคิด(Brainstorming) การอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion)  การใช้กรณศีึกษา (Case-based Learning) การใช้
โครงงานเป็นาาน (Project-based Learning) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Practice) การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ(Work Place base 
Practice) 
-จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่นการ
สะท้อนความคิด อภิปรายกลุ่ม และกรณีศึกษา 

-สอบข้อเขียน 
-สอบปฏิบัติ 
-สอบน าเสนอ 
-ตอบแบบสอบถาม 
-การน าเสนอผลงาน 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

PSU Identity: I-WiSe: Integrity        
                                   Wisdom       
                                   Social Engagement       

Vision: มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ 

      

Mission: 1.  ผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นาานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

      

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์
ความรู้บนพื้นาานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

      

3. เป็นสังคมาานความรู้บนพื้นาานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ 
เศรษากิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

      

Stakeholder’s needs       
1) ผู้ใช้บัณฑิต       
1.1) บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง       
1.2) บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน       
1.3) บัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการท างานด้านวิชาชีพและการ

ส่ือสาร 
      

1.4) บัณฑิตมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้       
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.5) บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการท างาน แก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในการท างานได้ 
      

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ       
2.1) มีงานท าท่ีมั่นคงเมื่อส าเร็จการศึกษา       
2.2) มีทักษะด้านภาษาเพื่อการส่ือสาร และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เพียงพอต่อการท างาน 

      

3) อาจารย์       
3.1) บัณฑิตได้งานตรงสายวิชาชีพ        
3.2) บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน        
3.3) บัณฑิตมีสมรรถนะด้านดิจิทัล และด้านการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ       
3.4) บัณฑิตสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

      

3.5) บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม 
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การวัดและประเมินผลตามมาตราานการเรียนรู้ 
หลักสูตรฯ มอบหมายใหแ้ต่ละรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ELOs ต่างๆ มีการวัดผลในแต่ละรายวิชา 

ซึ่งมีการระบุแผนการวัดผลใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินการ ตาม มคอ.
5 และ 6 ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ในการบริหารจัดการหลักสูตร เข้าสู่ระบบได้ท่ี https://tqf-
surat.psu.ac.th/ โดยการจัดท า มคอ.3 และ 4 ออนไลน์ จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา ตัวอย่างระบบการจัด มคอ. ออนไลน์ ดังรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-2  ระบบการจัดท า มคอ.ออนไลน์ 
 
การกระจายมาตราานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาได้ถูกก าหนดใน มคอ.3 และ 4 ซึ่งในระบบ 

มคอ.ออนไลน์ ก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนต้องกรอกหมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ดังตัวอย่างในรูป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-3  การกระจายผลการเรียนรู้ลงสู่รายวิชาของระบบการจัดท า มคอ.ออนไลน์ 
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ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรฯ ใช้ระบบ มคอ.ออนไลน์ ในการรายงาน
ผลผลการด าเนินการ ผ่านระบบการอนุมัติ มคอ.5 และ 6 และการปรับปรุงรายวิชาเพื่อจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาถัดไป ตัวอย่างการรายผลการด าเนินการ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-4 ระบบการรายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
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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 รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครอบคลุมและทันสมัย จัดท าขึ้นตาม
กรอบมาตราานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี 
โดยหลักสูตรปัจจุบันส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4 เป็น
หลักสูตรใหมปี่ พ.ศ. 2556 ส่วนหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2562 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  http://scit.surat.psu.ac.th/ และ
คู่มือนักศึกษา ท่ีได้แจกให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยมีข้อก าหนด
หลักสูตรโดยสรุป ดังนี้ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี   
ชื่อคณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อสาขา  การจัดการงานวิศวกรรม  
ชื่อหลักสูตร 
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
(Bachelor of Engineering Program in Engineering 
Management) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   
ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) 
ช่ือย่อ :  วศ.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)   
ภาษาอังกฤษ  
ช่ือเต็ม :  Bachelor of Engineering (Engineering 
Management) 
ช่ือย่อ :  B.Eng. (Engineering Management) 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 144 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 138 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
    ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เกณฑ์
การรับนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ใน มคอ.2 

- มคอ.  2 ท่ีประทับตราการผ่าน
หลักสูตรจาก สกอ. หน้าปก 
- หนังสือ สกอ. ได้พิจารณารับทราบ
การ ให้ ความ เห็นชอบการเสนอ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
หลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562 
- มคอ. 2 
- คู่มือนักศึกษา 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/
http://scit.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดรายวิชาครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา และมี
การปรับปรุงให้มีความทันสมัย โดยรายละเอียดรายวิชาตาม 
มคอ.3 และ มคอ.4 จะได้รับการปรับปรุงทุกๆ ครั้งท่ีมีการ
เรียนการสอน โดยจะปรับปรุงตามแผนท่ีได้วางไว้ในการ
รายงานผลการสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ตามข้อเสนอของ
นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยใน มคอ.3 และ มคอ.4 จะมีแผนการ
สอน ท่ีมีการระบุ กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  การปรับปรุ งการสอน  การ
ด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงรายวิชา การ
จัดการ เรี ยนการสอน ใน ทุกร ายวิ ชา ให้ สอดคล้องกั บ 
curriculum mapping ของ มคอ.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม 
ELOs ท้ัง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
- หนังสือเชิญประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- รายงานการประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- มคอ. 3  https://tqf-
surat.psu.ac.th/ 
 

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

- มีการส่ือสารสถานประกอบการเกี่ยวกับข้อก าหนดหลักสูตร
และรายวิชาผ่านโครงการการนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา ในปีการศึกษา 3/2562 และ 2/2562 โดยสถาน
ประกอบการและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมินนักศึกษาท่ีไป
ฝึกงานและสหกิจศึกษา ตามข้อก าหนดหลักสูตรและรายวิชา 
- จัดท าและประชาสัมพันธ์ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายวิชา
ต่างๆ โดยเผยแพร่ สู่ ผู้มี ส่ วน ไ ด้ ส่วนเ สียผ่านโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เว็ป
ไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการ
จัดท าเพจเฟสบุค  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ จากคู่มือนักศึกษา และ
เว็บไซ ต์ รวมท้ังจากการประชา สัมพันธ์หลัก สูตรและ
รายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ มีการรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรจากหลายช่องทาง 

-โครงการนิ เทศนักศึกษาฝึกงาน
และสหกิจ 
-เอกสารแบบประเมินนัก ศึกษา
ฝึกงานและสหกิจ 
-เอกสารและโครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ปี 2562 
-เว็ ปไซ ต์คณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
http://scit.surat.psu.ac.th/ 
- เพจเฟสบุค หลักสูตรการจัดการ
งานวิศวกรรม  
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 
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
http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1


57 
 

การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 2 
 หลักสูตรฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านการส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรหลากหลายช่องทาง 
ท้ังการเผยแพร่ข้อมูล website การท า Roadshow การนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา การ
จัดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมการน าเสนอฝึกงาน และการให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมการฟังสห
กิจศึกษา รวมถึงการส่ือสารผ่านการด าเนินโครงการบริการวิชาของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรโดยใช้ website 

website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
http://scit.surat.psu.ac.th/index.php 

หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทางหลักสูตรฯ ประสานงานผ่านผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัย 
การส่ือสารข้อมูลในขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ 
 คณาจารย์ผู้สัมภาษณ์ จะแนะน าหลักสูตร รายวิชาท่ีเรียน และลักษณะงานท่ีท าเมื่อจบ
การศึกษา 
การส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรผ่านการท า Roadshow 
 การส่งคณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนไปแนะน าหลักสูตรกับสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ท้ัง
การด าเนินการ Road Show ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และ ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ตัวอย่างแผ่นพับท่ีใช้ในการส่ือสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3-5 Roadshow ของหลักสูตรกับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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รูปท่ี 3-6 แผ่นพับท่ีใช้ส่ือสารในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

การส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรผ่านนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 ทางหลักสูตรได้มีนโยบายร่วมกันส าหรับคณาจารย์ท่ีไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา ให้แนะน าหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิต และลักษณะงานเป้าหมายของนักศึกษาในหลักสูตร
ส าหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งส่ือสารลักษณะงานส าหรับนักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการท าสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน ตัวอย่างโครงการการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2-2562 ดังรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-7 การส่ือสารขอ้มูลหลักสูตรให้กับนักศึกษาสหกิจบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด  
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การส่ือสารข้อมูลแบบอื่นๆ 
 การปามนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งการด าเนินการโดยส่วนใหญ่ใช้การด าเนินจากส่วนกลาง 

และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม รวมท้ังมีการน าเสนอ
ข้อมูลผ่านวีดีโอแนะน าหลักสูตร 
การส่ือสารเกี่ยวกับ Course specification 
 หลักสูตรฯ มอบให้คณาจารย์ส่ือสารผ่าน มคอ .3 และ มคอ.4 ซึ่งเป็นไปตามมาตราาน
เดียวกัน คณาจารย์จะช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแต่ละรายวิชาในสัปดาห์แรกของการเรียนการ
สอน ซึ่ง มคอ.3 ส าหรับแต่ละภาคการศึกษาได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยจาก การท ารายงานผลการ
จัดการศึกษาตามระบบ มคอ.5 ท่ีได้จัดท าขึ้นในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 
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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 รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรถูกออกแบบให้สามารถท าให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ได้ โดยก าหนดให้เรียนวิชาพื้นาานท่ัวไปใน ช้ันปีท่ี 1 ตาม
ม า ต ร า า น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า ศึ ก ษ า ท่ั ว ไ ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช้ันปีท่ี 2 ให้ศึกษารายวิชา
พื้นาานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในช้ันปีท่ี 3 ให้ศึกษารายวิชา
เฉพาะทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม โดยมีการฝึกงานในภาค
ฤดูร้อน และในช้ันปีท่ี 4 ให้ศึกษาในรายวิชาชีพเลือก เลือกเสรี 
โครงงานวิศวกรรม และ/หรือ สหกิจศึกษา ซึ่งได้จัดโครงสร้าง
รายวิชาตามเกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
ของสภาวิศวกร และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตราานท่ี สกอ. ก าหนด 

- มาตราานผลการเรียนรู้วิชา
ศึกษาท่ัวไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และใช้ส าหรับรายวิชาพื้นาาน 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 หน้าท่ี 25-28 
และหลัก สูตรปรับปรุ ง  พ .ศ . 
2562 หน้าท่ี 29-33 
- เกณฑ์การขอรับรองหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear 
หลักสูตรได้ก าหนดผล การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 5 ด้าน ดังนี ้
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ซึ่งได้น ามาใช้ในการจัดท าเป็นมาตราานส าหรับรายวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตร โดยแสดงในรูปของแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตราานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 หน้าท่ี 35-40, 
47-55 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 74-76 
- 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 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2,3 และ 4) 
หลักสูตรได้จัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดับ และความ
เช่ือมโยงกันของรายวิชาต่างๆ ดังนี้คือ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             144 หน่วยกิต 
- โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            30 หน่วยกิต              

- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 หน้าท่ี 15 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) กลุ่มวิชาภาษา                        9 หน่วยกิต       
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          12 หน่วยกิต   
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9 หน่วยกิต       
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                    101 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นาาน           18 หน่วยกิต                 
2) กลุ่มวิชาแกน              33 หน่วยกิต                   
3) กลุ่มวิชาชีพ              50 หน่วยกิต 
- บังคับ                       41 หน่วยกิต 
- เลือก                        9 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาการฝึกงาน/ โครงงานหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
หลักสูตรได้จัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดับ และความ
เช่ือมโยงกันของรายวิชาต่างๆ ดังนี้คือ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             138 หน่วยกิต 
- โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            30 หน่วยกิต              
1) ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  4 หน่วยกิต       
2) ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ            5 หน่วยกิต   
3) การเป็นผู้ประกอบการ                        1 หน่วยกิต 
4) การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล         4 หน่วยกิต       
5) การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข     4 หน่วยกิต   
6) ภาษาและการส่ือสาร                          8 หน่วยกิต 
7) สุนทรียศาสตร์และกีฬา                        2 หน่วยกิต       
วิชาเลือก หมวดศึกษาท่ัวไป                      2 หน่วยกิต   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                    95 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นาาน           21 หน่วยกิต                 
2) กลุ่มวิชาแกน              25 หน่วยกิต                   
3) กลุ่มวิชาชีพ              49 หน่วยกิต 
- บังคับ                       40 หน่วยกิต 
- เลือก                        9 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาการฝึกงาน/ โครงงานหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 20 
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การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 3 
 การออกแบบหลักสูตรฯ ใช้ ELOs เป็นส าคัญ พร้อมท้ังพิจารณาตามเกณฑ์มาตรหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โครงสร้างหลักสูตร แผนการ
สอน ในการออกแบบหลักสูตร ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3-7 ขัน้ตอนการออกแบบหลักสูตรฯ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรฉบับใหม ่พ.ศ. 2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ ช้ันปีท่ี 4) 
 การจัดโครงสร้างหลักสูตรฯ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 หน้า 15 ได้จัดให้ประกอบด้วย 4 หมวด
วิชา จ านวน 144 หน่วยกิต ดังนี ้
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต ตอบสนอง ELOs 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 18 ข้อ 
หมวดวิชาเฉพาะ 101 38 ข้อ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
หมวดวิชาฝึกงานและโครงงาน หรือ สหกิจ
ศึกษา 

7 

รวม 144 56 ELOs 
 
 
 

ELOs มาตราานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(1) ศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
(2) วิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต 
(3) วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
(4) หมวดวิชาฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา 
 

กระบวนการออกแบบหลักสูตรฯ 

แผนการสอน 
(1) ชั้นปีที่ 1 
(2) ชั้นปีที่ 2 
(3) ชั้นปีที่ 3 
(4) ชั้นปีที่ 4 
 

หลักสูตร 
การจัดการงานวิศวกรรม 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
การจัดโครงสร้างหลักสูตรฯ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 หน้า 20 ได้จัดให้ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา 
จ านวน 138 หน่วยกิต ดังนี ้
 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต ตอบสนอง ELOs 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

30 ด้านคุณธรรม จริยธรรม :  (3 ข้อ) 
ด้านความรู้ :  (4 ข้อ) 
ด้านทักษะทางปัญญา :  (3 ข้อ) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ : (4 ข้อ) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ :  (3 ข้อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 95 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
หมวดวิชาฝึกงาน
และโครงงาน หรือ 
สหกิจศึกษา 

7 

รวม 138 17 ELOs 
 
การจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ ELOs 
 หลักสูตรฯ ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการสอน การวัดและประเมินผลตามแบบฟอร์ม
มาตราาน มคอ.3 ตัวอย่างดังรูป และผ่านการพิจารณาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าสาขา 
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 3-8 แผนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อใหบ้รรลุ มาตราานการเรียนรู้ 
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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 รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders 
1. มีการก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้อย่างชัดเจนใน มคอ. 2 
และมีการส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยผ่านโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเพจเฟสบุคหลักสูตร 
2. มีการส่ือสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรกับสถาน
ประกอบการผ่านโครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 
3. จากแนวคิดท่ีว่าการพัฒนาคือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้
จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย” การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  ท่ีมหาวิทยาลัยเ ช่ือว่าสามารถตอบสนอง
หลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้กิจกรรมหรือ
การปฏิบัติ (Active learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้
ปัญหาเป็นาานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) 
การใช้โครงงานเป็นาาน (Project-based Learning) และการ
เรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์

- มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
หน้าท่ี 9 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 หน้า 12 
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- เพจเฟสบุค หลักสูตรการจัดการ
งานวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 
- วีดีโอแนะน าหลักสูตร    
- ก าหนดการปามนิเทศ 
- โครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
- ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ที่ 
website ของกองบริหารการศึกษา 
http://www.eduservice.psu.ac.
th/ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
   การส่ือสารปรัชญาการศึกษาได้มีการให้ download ท่ี 
website http://www.eduservice.psu.ac.th/  และ 
เผยแพร่ในการอบรม AUN QA Implementation (GAP 
Analysis) 

และมีการส่ือสารภายในการอบรม
หลักสูตร AUN QA 
 Implementation(GAP Analysis) 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes 
การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ด าเนินการ
ดังนี้  
1. สาขาวิชาประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบาย ข้อก าหนดของคณะและ
วิทยาเขต ซึ่ง มีการเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning 50% และ มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ  โดยคณะ
ก าหนดให้แต่ละสาขามีภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 
รายวิชา  
2.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา และสอดล้องกับ
นโยบายของคณะและวิทยาเขต  
3.ประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และ อาจารย์ผู้สอน
เสนอแนวทางปรับปรุงใน  มคอ. 5 

-ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning   
-ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนแบบโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
- Curriculum mapping    
- มคอ. 2   
- มคอ.3   
- มคอ.5  

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยอาจารย์
ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ
เรียนการสอน เช่น การน าเสนอผลงานซึ่งต้องผ่านการค้นคว้า
ข้อมูล และค้นคว้าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม รวมท้ังการท ากิจกรรม
กลุ่มและการท าโครงงานซึ่งต้องมีการสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูล 
2. หลักสูตรมีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาฝึกงาน 
สัมมนา โครงงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาท า
โครงงานท่ีสนใจ รายวิชาเหล่านี้จะส่งเสริมใหผู้เรียน รู้จัก 
วิธีการเรียน การหาความรู้ ซึ่งฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
และหลักสูตรยังได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ให้มีความไฝ่รู้ โดยให้นักศึกษาได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้
งานด้านต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

-มคอ.4 รายวิชาฝึกงาน สัมมนา 
โครงงาน และสหกิจศึกษา  
- มคอ. 3  รายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร   
-กิจกรรมของวิทยาเขต ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม 
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การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 4 
หลักสูตรมีการบริการจัดการโดยยึดเอาปรัชญาการเรียนการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปรัชญาการเรียนการสอน  
หลักสูตรฯ เริ่มใช้ปรัชญาการเรียนการสอนตามท่ีประกาศโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 ทางหลักสูตรฯ วางแผนส่ือสารปรัชญาการเรียนการสอนทาง website การส่ือสารในช้ัน
เรียน การแนะน าหลักสูตรผ่านการท า Roadshow และการนิเทศนักศึกษา 

 
 

รูปท่ี 3-9 ปรัชญาการสอน 
 
นโยบายมหาวิทยาลัย 

ตามหนังสือเลขท่ี มอ 064/ ว 0731 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ให้การปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 
(Work Integrated Learning: WIL) จ านวนนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติสหกิจ การจัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active Learning) และการใช้ภาษาอังกฤษ ดังแสดงในรูป 
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รูปท่ี 3-10 นโยบายมหาวิทยาลัย 
 

การเตรียมความพร้อมคณาจารย์ 
การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
การเตรียมความพร้อมงานสนับสนุนวิชา สหกิจศึกษา และประสบการณ์วิชาชีพ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงานและสหกิจศึกษา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสหกิจศึกษา
จะด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 15 ช่ัวโมง และหลักสูตร
เตรียมความพร้อมส าหรับด้านวิชาชีพอีก 15 ช่ัวโมง ตามเกณฑ์มาตราานสหกิจศึกษา โดยหลักสูตรจะ
เตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาท่ี 1 โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 921-414 สหกิจศึกษา 1 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

จากปรัชญาการเรียนการสอน และนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการระบุการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ไว้ใน มคอ.3  
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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หลักสูตรฯ มองรายวิชาท่ีถือว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 
(1) 921-356 ฝึกงาน 
(2) 921-412 โครงงาน 1 
(3) 921-413 โครงงาน 2 
(4) 921-414 สหกิจศึกษา 1 
(5) 921-415 สหกิจศึกษา 2 
(6) 935-229 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
(7) 921-205 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นาาน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
(1) การศึกษาดูงานในรายวิชา 
(2) การศึกษาดูงานหลังจากจบการฝึกงานในภาคฤดูร้อน 
 

การจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา 
เนื่องจากหลักสูตรฯ ท้ังฉบับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และ หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 

2562 มี 2 แผนการศึกษา คือ (1) ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา และ (2) สหกิจศึกษา การจัดการ
เพื่อให้บรรลุ ELOs จึงมีการก าหนดขั้นตอนการเตรียมการส าหรับนักศึกษาท้ัง 2 แผน ดังนี้ 

 

หลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2556 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 2,3 และ 4) 
การเตรียมการของหลักสูตร 

แผนที่ 1 ฝึกงานและโครงงาน แผนที่ 2 สหกิจศึกษา 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 

2 3  ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล
การฝึกงาน 

ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการ
ฝึกงาน 

3 2 โครงการเตรียมพร้อม (ส่วนกลาง) โครงการเตรียมความพร้อม  30 ชั่วโมง 
3 2 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน 

- Productivity Improvment 
- QC 7 Tools 
- MS Excel 
- แนะน าอุตสาหกรรมท้องถ่ิน 

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน 
- Productivity Improvment 
- QC 7 Tools 
- MS Excel 
- แนะน าอุตสาหกรรมท้องถ่ิน 

3 3 921-356 ฝึกงาน  240 ชั่วโมง 921-356 ฝึกงาน  240 ชั่วโมง  
3 2 ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การด าเนินโครงงานสหกิจศึกษา 
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงงานสหกิจศึกษา 

4 1 921-407 สัมมนา (1 หน่วยกิต) 
921-412 โครงงาน 1 (1 หน่วยกิต) 

921-473 สัมมนา (1 หน่วยกิต) 
921-414 สหกิจศึกษา 1 (1 หน่วยกิต) 

4 2 921-338 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(3 หน่วยกิต) 
921-413 โครงงาน 2 (3 หน่วยกิต) 

921-415 สหกิจศึกษา 2 (6 หน่วยกิต) 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 : ส าหรับนักศึกษาในประเทศ และส าหรับการศึกษาต่างประเทศ 
แผนการศึกษา 3+1 (เสนอแผนเนื่องจากนักศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1) 
 
การเตรียมการของหลักสูตร แผนท่ี 1 ฝึกงานและโครงงาน แผนท่ี 2 สหกิจศึกษาในประเทศและ

ต่างประเทศ ช้ันปีท่ี ภาคการศึกษา 
2 3  ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการฝึกงาน 
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล
การฝึกงาน 

3 2 โครงการเตรียมพร้อม (ส่วนกลาง) โครงการเตรียมความพร้อม  30 ช่ัวโมง 
3 2 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ฝึกงาน (หลักสูตร) 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ฝึกงาน (หลักสูตร) 

3 3 922-356 ฝึกงาน  320 ช่ัวโมง 922-356 ฝึกงาน  320 ช่ัวโมง 
3 2 ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการด าเนินโครงงานสหกิจ
ศึกษา 

ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล
การด าเนินโครงงานสหกิจศึกษา 

4 1 922-407 สัมมนา (1 หน่วยกิต) 
922-412 โครงงาน 1 (1 หน่วยกิต) 

922-407 สัมมนา (1 หน่วยกิต) 
922-414 สหกิจศึกษา 1 (1 หน่วยกิต) 

4 2 922-413 โครงงาน 2 (6 หน่วยกิต) 922-415 สหกิจศึกษา 2 (6 หน่วยกิต) 
   
 

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในแผนท่ี 2 สหกิจศึกษา มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน
ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ท้ังสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา และการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
การประเมินผู้เรียนเป็นการประเมินตามมาตราานการเรียนรู้ 
(ELOs) ท่ีได้รับกระจายมายังแต่ละรายวิชาตาม Mapping   
1. แต่ละรายวิชามีการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับมาตราาน
การเรียนรู้ และวิธีการวัดผล 

มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
เกณฑ์การประเมินต่างๆ ส่ือสารสู่นักศึกษา ดังนี้ 
1. เผยแพร่ มคอ. 3 ใน website ของคณะฯ และใน LMS 
2. ช้ีแจง สร้างข้อตกลงร่วมกัน และบอกเกณฑ์การประเมิน
กับนักศึกษาในคาบแรกของการเรียนการสอนแต่ละภาค
การศึกษา  

มคอ. 3  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 
มีวิธีการในการก าหนดแนวทางการให้คะแนนเพื่อ -มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แยกแยะระดับของความส าเร็จในการเรียน โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาไว้ใน มคอ. 2 และ
ระบุรายละเอียดในแต่ละรายวิชาไว้ใน มคอ. 3  
รวมท้ังมีการตรวจประเมินของข้อสอบ โดยกรรมการท่ี
หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดจากคณาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์
นั้นๆ รายวิชาละ 2 คน เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ 
แก้ไข โดยพิจารณาความสอดคล้องของ เนื้อหาในข้อสอบ
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ก่อนจัดส่งไปยังฝ่ายผลิต
ข้อสอบ 

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2556 
หน้าท่ี 56 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 88 
-มคอ. 3  
-ประกาศการประเมินข้อสอบ 
-แบบประเมินข้อสอบ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
   หลักสูตรมีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของผล
การเรียน และการแก้ไขปัญหาท่ีทันท่วงที โดยในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตร อาจารย์ ผู้สอนจะเป็นผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชานั้นๆ   
   ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติด
ประกาศคะแนนสอบ กลางภาค และคะแนนเก็บก่อน
กลางภาคแก่ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการ
สอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนท่ีดีขึ้น หรือพิจารณา
การถอน รายวิชากรณีท่ีคะแนนต่ าโดยค าแนะน าของ
อาจารยผ์สู้อนและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้อง
ด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาท่ีให้สัญลักษณ์ W หลัง
ประกาศคะแนน 1 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถเข้าพบ
อาจารย์ ผู้สอนเพื่อขอค าแนะน าในการเรียนเพื่อปรับปรุง
ผลการเรียนให้มีระดับคะแนนสูงขึ้นได้ รวมท้ังหลักสูตรฯ 
ได้มีการจัดท า โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 
เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงที 
   ผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน
น ามาปรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

-ประกาศการแจ้งคะแนนหลังสอบกลาง
ภาค 
-โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 
-มคอ. 5 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
   นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนในการร้องทุกข์โดยผ่าน
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรการ
จัดการงานวิศวกรรม  
   นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนน

-บันทึกข้อความร้องเรียน    
-ระเบียบการร้องเรียนเกี่ยวกับคะแนน
และเกรด 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และเกรดกับอาจารย์ ผู้สอนได้โดยตรง  นอกจากนี้
สามารถร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 5 
 การประเมินผลการบรรลุ ELOs ของนักศึกษา ด าเนินการโดยการประเมินในแต่ละรายวิชา ท่ี
ได้รับการกระจาย ELOs ซึ่งแต่ละวิชาต้องจัดท า มคอ.3 เพื่อให้บรรลุตาม ELOs นั้น โดยระบุวิธีการ
ประเมินผล 

การบรรลุ ELOs ในหมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ นอกจากนี้มีระบบในการทวนสอบผล
การเรียนรู้ตามท่ีถูกก าหนดใน มคอ.5 ขั้นตอนดังในรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3-11 ขั้นตอนการประเมินการบรรลุผลมาตราานการเรียนรู้ 

การกระจาย ELOs สู่
รายวิชา 

มคอ. 3 แผนการจัดการเรียน
การสอน : หมวด 4 การพัฒนา
ผลการเรียนรู ้

มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชา : หมวด 3 สรุปผลการ
ด าเนินงานรายวิชา 
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การประเมินผลรายวิชาฝึกงาน 
 การประเมินผลรายวิชาฝึกงาน มีองค์ประกอบคะแนนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (1) สถาน
ประกอบการ (2) คณาจารย์นิเทศ (4) คณะกรรมการสอบการน าเสนอผลการฝึกงาน และ (5) 
รายงานการฝึกงาน 
การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
 การประเมินผลรายวิชาฝึกงาน มีองค์ประกอบคะแนนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (1) สถาน
ประกอบการ (2) คณาจารย์นิเทศ (4) คณะกรรมการสอบการน าเสนอผลการฝึกงาน และ (5) 
รายงานการฝึกงาน 
 

ขั้นตอน รายวิชา ช้ันป/ีภาค
การศึกษา 

นักศึกษาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ “เรื่อง” ท่ี
เกี่ยวข้องและตนเองสนใจ 

- ปีท่ี 3/ภาคท่ี 2 

นักศึกษาเลือกท าหัวข้อท่ีตนสนใจและหา
ข้อมูลเพิ่มเติม 

- 1 ปีท่ี 3/ภาคท่ี 2 

นักศึกษาหาอาจารย์ท่ีปรึกษา 921-414 สหกิจศึกษา 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาเสนอจัดท า โครงร่าง (Proposal) 921-414 สหกิจศึกษา 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาสอบโครงร่างเบ้ืองต้น 921-414 สหกิจศึกษา 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาแจ้งสถานท่ีพัก 921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
นักศึกษาแจ้งรายละเอียดงาน 921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
นักศึกษาปรับข้อโครงร่างฯตามความเป็นจริง 921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
ด าเนินงานตามแผนตามโครงร่างฯ  
- เก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง 

921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 

อาจารย์ท่ีปรึกษามานิเทศท่ีสถาน
ประกอบการ 

921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 

นักศึกษาสอบผลการด าเนินงานสหกิจ 921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
จัดท ารายการเบิกจ่ายค่าท าเล่มรายงาน 921-415 สหกิจศึกษา 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
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การประเมินรายวิชาโครงงาน 
 การประเมินผลรายวิชาโครงงานมีองค์ประกอบคะแนนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (1) อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และ (2) คณะกรรมการสอบโครงงาน 
 โดยรายวิชาโครงานมีข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน รายวิชา ช้ันป/ีภาค
การศึกษา 

นักศึกษาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ “เรื่อง” ท่ี
เกี่ยวข้องและตนเองสนใจ 

- ปีท่ี 3/ภาคท่ี 2 

นักศึกษาเลือกท าหัวข้อท่ีตนสนใจและหา
ข้อมูลเพิ่มเติม 

- ปีท่ี 3/ภาคท่ี 2 

นักศึกษาหาอาจารย์ท่ีปรึกษา 921-412 โครงงาน 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาเสนอจัดท า โครงร่าง (Proposal) 921-412 โครงงาน 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาสอบโครงร่าง 921-412 โครงงาน 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาปรับแก้โครงร่าง 921-412 โครงงาน 1 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 1 
นักศึกษาเสนอโครงร่างฉบับสมบูรณ์ขอ
อนุมัติทุนอุดหนุน 

921-413 โครงงาน 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 

นักศึกษาขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 921-413 โครงงาน 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
ด าเนินงานตามแผน จัดซื้อ ใบเสร็จต่างๆ 921-413 โครงงาน 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
นักศึกษาสอบโครงงาน 921-413 โครงงาน 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 921-413 โครงงาน 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
จัดท ารายการเบิกจ่ายงบประมาณ 921-413 โครงงาน 2 ปีท่ี 4/ภาคท่ี 2 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

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

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they 

deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

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

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

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

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

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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 าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ (แผนอัตราก าลัง
ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด) มีการประกาศรับสมัครอาจารย์
ใหม่ มีสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก  มีการ
วางแผนบุคลากรสายวิชาการโดยพิจารณาเป้าหมายของ
ผลส าเร็จ โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมีการมอบหมายงานต่างๆ ซึ่งมีระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ ด้วยการสนับสนุนด้านต่างๆ มีการ
มอบหมายงาน รวมถึงก าหนดการส้ินสุดการจ้างและการ
เกษียณอายุงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา 
ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์  ให้ มี ศักยภาพ ท่ี สู งขึ้ น  โดย จัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพ อาทิ 
● สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกด้วยทุน PhD 50% 
● สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ใน
ศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ในทุกปี โดย
สนับสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี ตามจ านวน
บุคลากรท่ีมีของแต่ละคณะ 
● สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความ
ต้องการของคณะ โดยให้คณะ/หน่วยงาน ส่งโครงการมายัง
ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ใน
แต่ละปี และเมื่อโครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิ ทินการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อก าหนดระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบโครงการ 

- บันทึกข้อความ ท่ี  มอ 920.1/4391 
แจ้ง ราย ช่ืออาจารย์ ท่ี เป็น ตัวแทน
หลักสูตรด้านต่างๆ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ 
- คู่มือบุคลากร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์ 
- การกระจายภาระงาน 
https://sis.surat2.psu.ac.th/WebR
egist 2005/ 
Lecturer/AdvisoryStudent.aspx 
 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=53
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=53
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=53
https://sis.surat2.psu.ac.th/WebRegist%202005/
https://sis.surat2.psu.ac.th/WebRegist%202005/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 
    มีการวิเคราะห์ภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร
โดยพิจารณาจากค่า Full-Time Equivalent (FTE) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ 
รวมถึงพิจารณาอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร รวมถึงมีการประชุมสาขาในการจัดแบ่ง
ภาระงานให้เหมาะสม 

- ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตร
การจัดการงานวิศวกรรม 
- ภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ 
-รายงานการประชุม 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
    ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบ
โดยท่ัวกัน 
- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร การเปิดรับสมัคร และ
การสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการสอบข้อเขียนสอบ
ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และวิธีการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกก าหนดตามท่ีเห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์
ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
- มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ท่ีเหมาะสม และมีความ
โปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ใน
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์และประเมิน โดยมี
ค าส่ังการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 

-จรรยาบรรณอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- คู่มือบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากร
สายวิชาการ  
- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการ และความโปร่งใส  
- นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสาย
วิชาการ 
- หนังสือเชิญเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์
อาจารย์ใหม่ 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
    มีการช้ีแจงระบบการประเมินสมรรถนะและภาระงาน
ของอาจารย์ และมีระบบการประเมินท่ีชัดเจน 

- หนังสือช้ีแจงระบบการประเมิน
สมรรถนะและภาระงานของอาจารย์ 
- การประเมินการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    บุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา
ตามความต้องการนั้น มีการฝึกอบรม และการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง 
    จากนโยบายมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหม่ทุกท่านต้องเข้า
โครงการปามนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รู้และ
เข้าใจระบบการด าเนินงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น และยังมีโครงการต่างๆให้ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ดังนี้ 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/schol
arship  
    อาจารย์ทุกท่านสามารถพัฒนาตนเองตามศาสตร์ ท่ี
ต้องการได้ โดยทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 
ท่านละ 10,000 บาท/ปี  
    จากการส ารวจคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าอาจารย์จากทุกหลักสูตร 
ต้องการพัฒนาตนเอง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-
QA ซึ่งทางคณะวิทย์ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถ
น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ ดังนั้น คณะวิทย์ฯ จึง
ได้น าเสนอความต้องการให้ทางส านักงานวิทยาเขตทราบ 
และทางวิทยาเขตได้ให้การสนับสนุนจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ท้ัง 2 คณะ ในวันท่ี 11 ธันวาคม 
2562 อาจารย์จากทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

- แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาท่ีชัด
และแผนกลยุทธ์คณะฯ 
- http://www.eduservice.psu. 
ac.th/index.php/scholarship 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
    การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ เช่น  
- รางวัลส าหรับอาจารย์ในการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย   
 - รางวัลส าหรับอาจารย์ในการขอผลงานทางวิชาการ 
- รางวัลส าหรับอาจารย์ท่ีผลงานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 

- ผ ล ง านแ ละ ร า ง วั ล ท่ี ไ ด้ รั บ ข อ ง
คณาจารย์ในหลักสูตรการจัดการงาน
วิศวกรรม 
- การประกาศเงินรางวัลการเผยแพร่
ผลง านวิ จัย ของ วิ ทย า เขตฯ และ
ส านักวิจัยและพัฒนา 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
    มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา - เอกสารทุนวิจัยของคณาจารย์ใน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
1. ผลงานตีพิมพ์  
2. Proceedings 
3. บริการวิชาการ  
4. การผลิตหนังสือ เอกสาร ต ารา 
5. การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอก 

หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม 
- ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ใน
หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม 
-ระบบในการสร้าง ก ากับ และการ
เทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
MIS-DSS   

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total Percentage of 

PhDs Headcounts FTEs 
Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant 
Professors 

2 2 4 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 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student 

Ratio 
2562 5.54 76.69 25.80 
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2561 - - - 6 6 1 

2562 - 1 - 11 12 1 

 
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 6 
 

กระบวนการด าเนินงานด้านอัตราก าลัง 
 การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบายดังนี้ 

กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี เป็นการด าเนินงานแบบภารกิจรวมศูนย์
ตามข้ันตอนดังนี้ (http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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รูปท่ี 3-12 ขั้นตอนการการด าเนินการด้านอัตราก าลัง  
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 การบริหารอัตราก าลังคนตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลสายวิชาการเป็นงาน
ในระดับนโยบายส่วนกลางหลักสูตรฯ บริหารจัดการการมอบหมายภาระงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ หลักสูตรฯ โดยได้พิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของคณาจารย์ในหลักสูตร 
คุณวุฒิของคณาจารย์ 

ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีคณาจารย์ท้ังหมด 6 คน และมีคุณวุฒิระดับปริญาเอก 6 คน ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
รศ.ดร.ชดาภัษท  สุดศิร ิ Dr.rer.nat (Biophysics) 
ผศ.ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
ผศ.ดร.พงศกร  ศานติชาติศักด์ิ ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
ผศ.ดร.นริศรา  มหาธนินวงศ์ วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ 
ดร.อนันตศักด์ิ  ศักด์ิอ านวย ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
ดร.ศุภัสชกรณ์  หลิมเฮงฮะ วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 

 
การมอบหมายภาระงานสอน 

ในส่วนของภาระงาน หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรมได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษามีการประชุมเพื่อก าหนดภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่ง
ก าหนดให้เหมาะสมตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสรุปภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านดังต่อไปนี้ 
 

คณาจารย์ใน
หลักสูตร 

ภาระงานสอน ในปี
การศึกษา 2562 

(1) (2) (3) (4) 
ภาระงานสอน

ทั้งหมด 
ภาระงานสอนเฉพาะ

ในหลักสูตร 
FTES 

(หลักสูตร) 
หน่วย
กิต 

จ านวน
ชั่วโมงที่

สอน 

จ านวน
นักศึกษาใน
หลักสูตรที่
ลงเรียน 

จ านวน
นักศึกษา

หลักสูตรอ่ืน
ลงเรียน 

จ านวน
ชั่วโมง

ทั้งหมดในปี
การศึกษา 

FTET จ านวน
ชั่วโมง

ทั้งหมดในปี
การศึกษา 

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

1. ผศ.ดร.
พงศกร 
ศานติชาติศักดิ ์

921-101 INTRODUCTION 
TO ENGINEERING* 

1 7.50 28 
 

300.37 0.29 300.37 0.29 

0.78 

921-203 
THERMODYNAMICS I*  

3 45.00 26 
 

2.17 

921-403 SYSTEM 
ENGINEERING*   

3 45.00 51 
 

4.25 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY I* 

1 12.00 6 
 

0.17 

921-412 ENGINEERING 
PROJECT I*   

1 24.86 4 
 

0.11 

922-301 PRODUCTION 
AND OPERATIONS* 
MANAGEMENT*  

3 45.00 38 
 

3.17 

921-407 SEMINAR AND 
ACTIVITY*  

1 12.15 10 
 

0.28 

921-212 3 24.00 26 
 

2.17 
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MANUFACTURING 
PROCESS*  
921-309  FLUID 
MECHANICS*     

3 24.00 26 
 

2.17 

921-333  INDUSTRIAL 
PLANT DESIGN*   

3 24.00 38 
 

3.17 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY II* 

6 12.00 4 
 

0.67 

921-413 ENGINEERING 
PROJECT II* 

3 24.86 3 
 

0.25 

2. ดร. 
อนันตศักดิ์  
ศักดิ์อ านวย  

921-101 INTRODUCTION 
TO ENGINEERING*  

1 5.00 28 
 

370.37 0.35 280.37 0.27 

0.78 

921-312 ENERGY 
MANAGEMENT * IN 
INDUSTRY*  

3 45.00 38 
 

3.17 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY I* 

1 12.00 5 
 

0.14 

921-422 INDUSTRIAL 
ENERGY SAVING*  

3 45.00 
 

60.00 0.00 

921-103 WORKSHOP 
PRACTICE 

1 45.00 28 
 

0.78 

935-229 CO-
CURRICULAR ACTIVITES I 

1 30.00 26 
 

0.72 

921-211 INTRODUCTION 
TO RENEWABLE* 
ENERGY* 

3 45.00 38 
 

3.17 

921-211 ETHICS FOR 
ENGINEERS* 

1 15.00 26 
 

0.72 

921-413 ENGINEERING 
PROJECT II* 

3 24.86 0 
 

0.00 

921-423 ALTERNATIVE 
ENERGY*  

3 45.00 
 

60.00 0.00 

921-407 SEMINAR AND 
ACTIVITY* 

1 6.08 5 
 

0.14 

921-412 ENGINEERING 
PROJECT I* 

1 24.86 0 
 

0.00 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY II* 

6 12.00 5 
 

0.83 

921-356 PRACTICAL 
TRAINING* 

1 15.58 38 
 

1.06 

3. ผศ. ดร. 
ยุทธพงศ์  
เพียรโรจน ์

922-302 COMPUTER 
APPLICATIONS* FOR 
INDUSTRIAL 
MANAGEMENT*   

3 45.00 
 

60.00 

202.22 0.19 145.22 0.14 

0.00 

937-414 CO-0PERATIVE 
STUDY I* 

1 12.00 4 
 

0.11 

937-137 INTRODUCTION 
TO COMPUTER* 
PROGRAMMING*    

3 30.00 26 
 

2.17 

921-407 SEMINAR AND 
ACTIVITY* 

1 8.51 7 
 

0.19 

921-412 ENGINEERING 1 24.86 3 
 

0.08 
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PROJECT I*   

921-308 RESEARCH 
METHODOLOGY*    

3 6.00 
 

120.00 0.00 

927-357 ENERGY 
CONVERSION 
TECHNOLOGY* FROM 
BIOMASS*   

3 6.00 
 

5.00 0.00 

937-134 GENERAL 
PHYSICS II* 

3 45.00 28 
 

2.33 

921-413 ENGINEERING 
PROJECT II* 

3 24.86 4 
 

0.33 

4. รศ.ดร. 
ชดาภัษท สุดศิร ิ 

921-204 ENGINEERING 
MECHANICS* 

3 45.00 26 
 

418.77 0.40 193.77 0.18 

2.17 

921-407 SEMINAR AND 
ACTIVITY*   

1 13.37 11 
 

0.31 

937-133 GENERAL 
PHYSICS I*  

3 22.00 28 
 

2.33 

937-135 PHYSICS 
LABORATORY I*  

1 45.00 28 
 

0.78 

937-169 BASIC PHYSICS* 3 45.00 
 

26.00 0.00 

921-014 PHYSICS 
LABORATORY*   

1 45.00 
 

26.00 0.00 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY I* 

1 12.00 5 
 

0.14 

921-412 ENGINEERING 
PROJECT I*  

1 22.20 6 
 

0.17 

937-124 LIFE SCIENCE 
PHYSICS* 

3 45.00 
 

50.00 0.00 

937-125 LIFE SCIENCE 
PHYSICS* LABORATORY*  

1 45.00 
 

35.00 0.00 

937-170 BASIC PHYSICS 
LABORATORY*    

1 45.00 
 

0.00 0.00 

921-413 ENGINEERING 
PROJECT II* 

3 22.20 6 
 

0.50 

921-415 CO-OPERATIVE 
STUDY II* 

6 12.00 5 
 

0.83 

5. ผศ.ดร.    
นริศรา 
มหาธนินวงศ์  

921-013 PHYSICS*   3 45.00 
 

80.00 

398.26 0.38 148.26 0.14 

0.00 

921-014 PHYSICS 
LABORATORY 

1 45.00 
 

40.00 0.00 

921-206 ENGINEERING 
MATERIAL 

3 30.00 38 
 

3.17 

922-401 ENGINEERING 
MATERIALS* 

3 30.00 
 

50.00 0.00 

937-172 FOUNDATION 
TO PHYSICS* 
LABORATORY*  

1 45.00 
 

0.00 0.00 

921-407 SEMINAR AND 
ACTIVITY 

1 4.86 7 
 

0.19 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY I* 

1 12.00 4 
 

0.11 
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921-412 ENGINEERING 
PROJECT I*    

1 22.20 3 
 

0.08 

922-201 INTRODUCTION 
TO* MANUFACTURING 
PROCESSES*  

2 10.00 
 

115.00 0.00 

937-119 PRINCIPLES OF 
PHYSICS* 

3 30.00 
 

7.00 0.00 

937-120 PRINCIPLES OF 
PHYSICS* LABORATORY* 

1 45.00 
 

2.00 0.00 

937-136 PHYSICS 
LABORATORY II* 

1 45.00 28 
 

0.78 

921-413 ENGINEERING 
PROJECT II* 

3 22.20 4 
 

0.33 

921-415 CO-OPERATIVE 
STUDY II* 

6 12.00 4 
 

0.67 

6. ดร.           
ศุภัสชกรณ์ 
หลิมเฮงฮะ 

921-101 INTRODUCTION 
TO ENGINEERING* 

0 0.00 0 
 

312.41 0.30 312.41 0.30 

0.00 

921-314 MAINTENANCE 
MANAGEMENT 

3 45.00 38 
 

3.17 

921-335 QUALITY 
CONTROL*  

3 45.00 51 
 

4.25 

922-428 STRATEGIC 
MANAGEMENT AND * 
INDUSTRIAL POLICY*   

0 0.00 
 

0.00 0.00 

921-407 SEMINAR AND 
ACTIVITY* 

1 13.70 11 
 

0.31 

921-414 CO-OPERATIVE 
STUDY I* 

1 12.00 5 
 

0.14 

921-412 ENGINEERING 
PROJECT I*  

1 24.86 8 
 

0.22 

921-413 ENGINEERING 
PROJECT II*   

3 24.86 10 
 

0.83 

921-317 FINANCIAL 
MANAGEMENT AND* 
ACCOUNTING IN 
ENGINEERING* 

3 45.00 38 
 

3.17 

921-338 PRODUCT 
DESIGN AND 
DEVELOPMENT*   

3 45.00 24 
 

2.00 

921-406 MARKETING IN 
ENGINEERING* 

3 45.00 38 
 

3.17 

921-415 CO-OPERATIVE 
STUDY II* 

6 12.00 5 
 

0.83 

รวม 2002.41 1.91 1380.41 1.31 66.69 

 

หมายเหตุ : ค านวณโดยใช้วิธีตามเอกสารของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/AUN-QA/AUN-pagedata/dataSAR59.asp) 
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การบริการจัดการตามสายงานงานอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่วนกลางในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการต่างๆ เช่น มาตราาน
ภาระงาน ท้ังด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 (1) การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 (2) PSU-TPSF  
 (3) ระยะเวลาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-13 การส่งเสริมสมรรถนะ 



92 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีวิสัยทัศน์มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยช้ันน า
ของภาคใต้ด้านการผลิตบณัฑิตและเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นาาน” โดยมีพันธกิจในการ
ผลิต บณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
ตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีแนวทางก ากับและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ ท างานวิจัยท้ังในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในและ ต่างประเทศ  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดยก าหนด
เป็นภาระงานท่ีชัดเจนท่ีต้อง ปฏิบัติแก่อาจารย์ อาจารย์ในหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรมได้มีการ
พัฒนาศักยภาพการท าวิจัย โดยมีการขอทุนวิจัยจากท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีการตีพิมพ์ งานวิจัยอย่างต่อเนื่องท้ังในวารสารระดับชาติ และเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่  

คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2561 (ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 
กรกฎาคม 2563) โดยการดึงข้อมูลจากระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดังนี้ https://hrmis.psu.ac.th/AW/AWMenu.aspx ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-14 การค้นหาข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านระบบ HRMIS PSU 
 
 
 
 
 
 



93 
 

ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

Jumrat, S., Pianroj, Y., Karrila, S. Influence of choice of curing method on the  
dielectric, thermal and mechanical properties of geopolymer mortar-natural  
rubber latex (GM-NRL) blends. Chiang Mai Journal of Science, 2020, 47 (3),  
567-579.  

Thiensak Chucheep, Narissara Mahathaninwong, Somjai Janudom. 2020. The cost 
benefit analysis of reduced wear bandsaws. South African Journal of Industrial 
Engineering 31 (1), 1-11. (ISI) 

Narissara Mahathaninwong, Sirinthrar Wandee, Thiensak Chucheep, Jumrat 
Narakaew, Seppo Juhani and Suraphon Thitithanakul. 2019. "Effect of static 
magnetic field on ripening of Thai cavendish bananas ". Journal of Physics: 
Conference Series, 1380 (-) : 1-4(Scopus) 

Thiensak Chucheep, Noppadol Thangwichien, Narissara Mahathaninwong, Somjai 
Janudom and Chaowana Yirong. Welding Quality and Sustainability of 
Alternative LPG Valve Boss Welding Processes. Songklanakarin Journal of 
Science and Technology (SJST), 41(5) 1146-1153, Sep-Oct (2019). 

Thet Htet Naing, Somjai Janudom, Vishnu Rachpech, Narissara Mahathaninwong, 
Somkid Thiwong. 2019 New NaCl-simulated concrete pore solution (New 
NaCl-SPS) for superhydrophobic coating of galvanized steel. Materials 
Research Express. 6(11): 1-10 (ISI) 

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) 

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) 

Narissara Mahathaninwong, Thiensak Chucheep, Somjai Janudom, Seppo Karrila, 
Nongya Mueangdee, Piyanart Chotikawanid, Ekasit Anancharoenwong and 
Sutida Marthosa. 2019. An abrasive wear test for thin and small-sized steel 
blade specimens. Materials Research Express.  6(4) : 1-10.(ISI) 

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) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1003632619650272
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1003632619650272
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10036326
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10036326
javascript:void(0)
https://iopscience.iop.org/journal/2053-1591
https://iopscience.iop.org/volume/2053-1591/6
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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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) 

Thiensak Chucheep, Narissara Mahathaninwong, Suphatchakorn Limhengha, 
Duangrudee Petchui and Pattraporn Templong. Ripeness Inspection of Oil 
Palm Fruits by Applying Hardness Test Technique (Poster Presentation). 16th 
ASEAN FOOD CONFERENCE 2019 “Outlook and Opportunities of Food 
Technology and Culinary for Tourism Industry” 15th – 18th October 2019, 
Bali – Indonesia 

 
ผลงานเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

เธียรศักด์ิ ชูชีพ, ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ, นริศรา มหาธนินวงศ์, ณัาฤทธิ์ ดิษโร, ณัาธิดา เข้ทอง และ 
ชินกฤต คงวัดใหม่. 2563. "การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์มและสมบัติเหล็กกล้าของเครื่องมือ". แก่นเกษตร, 2563 (พิเศษ 1) : 837-844 
 

สิทธิบัตร –อนุสิทธิบัตฺร 
 

อาจารย์ ประเภท ช่ือผลงาน 
รศ.ดร.ชดาภัษท  สุดศิริ อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการเพิ่มการละลายของขม้ินชันโดยน้ า

แม่เหล็ก 
ผศ.ดร.นริศรา  มหาธนินวงศ์ อนุสิทธิบัตร เครื่องกรีดยางพารา 

ผศ.ดร.นริศรา  มหาธนินวงศ์ อนุสิทธิบัตร ระบบควบคุมเครื่องกรีดยางท่ีส่ังการได้เองตาม
สภาวะแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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ทุนการวิจัยของคณาจารย์ 
งานวิจัยและโครงการท่ีได้รับทุนปีงบประมาณ 2561-2562 

อาจารย ์ เรื่อง งบประมาณ (บาท) ช่วงเวลาตามสัญญา
รับทุน 

ผศ.ดร.นริศรา  
มหาธนินวงศ์ 

การพัฒนาแท่งห้ามล้อส าหรับอุตสาหกรรมรถไฟไทย   
 

(ผู้ร่วมวิจัย)  แหล่งทุน วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย  

2,695,000 บาท 2561-2562 

การพัฒนาโครงสร้างจลุภาคและสมบัติเชิงกลของ
เหล็กหล่อแท่งห้ามล้อรถไฟที่มีประสิทธิภาพ 
 

(ผู้ร่วมวิจัย) แหล่งทุน วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย  

2,320,200 บาท 2562 

การเตรียมและสมบัติมาสเตอร์แบทซ์ไม้หอมกฤษณา
จากน้ ายางสด  
 

(ผู้ร่วมวิจัย) แหล่งทุน วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย         

220,000 บาท 2561-2562 

การศึกษาน้ าท่ีไหลวนผ่านสนามแม่เหล็กส าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นสารชุบแข็งชนิดใหม่ 
 

(หัวหน้าโครงการวิจัย) แหล่งทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

150,000 บาท 2562-2563 

ดร.ศุภัสชกรณ์  
หลิมเฮงฮะ 

การเตรียมและสมบัติมาสเตอร์แบทซ์ไม้หอมกฤษณา
จากน้ ายางสด  
 

(หัวหน้าโครงการวิจัย) แหล่งทุน วช. ผ่าน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย         

220,000 บาท 2561-2562 

โครงการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองเชิงสุขภาพ 
 

(คณะท างานด้านวิชาการ) แหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎราชธานี 

1,490,644.00 2562 
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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        

AUN 7  
Support Staff Quality 



97 
 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
identified and evaluated [3] 
7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [4] 

       

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

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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 
   งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี มีการวางแผนเรื่องอัตราก าลังคนสายสนับสนุน 
เพื่อให้การบริการท้ังทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนภายใต้การบริหารจัดการระดับ
คณะ ซึ่งเป็นการบริหารจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลงานวิชาการ 3 คน ดูแลงานบริหาร  3 
คน ซึ่ ง ต้องคอยสนับสนุนหลัก สูตร ท่ีมีอยู่ ท้ังหมด 16 
หลักสูตร ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริการให้แก่
หลักสูตรและนักศึกษาท่ีมาประสานงานเรื่องโครงงานก็มี
จ านวนมาก อีกท้ังในช่วงเวลานี้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องเข้ามาช่วยบริการติดต่อประสานงาน 
ทางวิทยาเขตจึงส่งเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางมาช่วยให้ค าปรึกษา 
ดูแลนักศึกษาโครงงานและการจัดโครงการบริการวิชาการ 
คือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ และ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ท าให้เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการสามารถช่วย

-ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
-จ านวนต าแหน่งเพิ่มใหม่  
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
http://192.168.240.181/qasi/upl
oad/2051360575.pdf 

http://192.168.240.181/qasi/upload/2051360575.pdf
http://192.168.240.181/qasi/upload/2051360575.pdf
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มากขึ้น 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated 
   หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 3-5 คน ดังนี้ 
   (1) ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธาน
กรรมการ 
   (2) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งท่ีใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครท่ัวไปและ
ด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
   (1) สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ  
   (2) สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   เกณฑ์การตัดสิน ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์
ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

- การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงิน
รายได้ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 1 อัตรา( 28 มกราคม พ.ศ.2563) 
http://www.surat.psu.ac.th/demo/n
ews_detail.php?name=news&categ
ory=8&id=2928 
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
(ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้า ท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ 
http://www.surat.psu.ac.th/demo/n
ews_detail.php?name=news&categ
ory=8&id=2953 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัด ศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
http://www.surat.psu.ac.th/demo/ 
news_detail.php?name=news&cate
gory=8&id=2973 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
   ก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
จ านวน 3 รายการดังนี้ 
   1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
      (P : Professionalism) 
   2. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
      (S : Social 
 responsibility) 
   3. รู้รักสามัคคี (U : Unity) 
รายละเอียดตาม  
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.27.pdf 
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร (Managerial 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้อง
โครงงาน_วิจัย 
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScpq3em7Ov4wW_QermG
TIT8 6 myE6 EbYYWoVniX7 uuZCk-
1lHg/viewform 
- แบบประเมินความพึงพอใจ ของ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
https://docs.google.com/forms/d/e

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpq3em7Ov4wW_QermGTIT86myE6EbYYWoVniX7uuZCk-1lHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpq3em7Ov4wW_QermGTIT86myE6EbYYWoVniX7uuZCk-1lHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpq3em7Ov4wW_QermGTIT86myE6EbYYWoVniX7uuZCk-1lHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpq3em7Ov4wW_QermGTIT86myE6EbYYWoVniX7uuZCk-1lHg/viewform
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
Competency)  
รายละเอียดตาม 
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form2
32.pdf 
สมร รถนะ เฉพาะตาม ลักษณะง าน  ( Functional 
Competencies) 
รายละเอียดตาม 
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form2
34.pdf 
    กระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
   1.รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
     ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
     ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 62 - 31 ธันวาคม 
62 
     ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 63 - 30 
มิถุนายน 63 
     พนักงานมหาวิทยาลัย 
     ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 62– 30 มิถุนายน 63 
เนื่ องจากในช่วง  3 ปีนี้  (2563-2565) จะมีการ
ปรับเปล่ียนเวลาเปิดภาคเรียน ท าให้ช่วงเวลาของปี
การศึกษาลดลง ผลการปฏิบัติงานมีการเปล่ียนแปลง
ดังนี้ 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_379.
pdf 
   2.องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักใน
การประเมิน 
   3.การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการ
ปฏิบัติงานเป็น 5 ระดับ 
   4.ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 2 
ระดับ ดังนี้ 
     4 .1  ระ ดับ ท่ี  1   ให้หั วหน้ าหน่วยงานแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

/1FAIpQLSfJ1MNbVqh5LnAuzmfxrtd
tnHx698-
1Wpfnf5RBz6r8tlqcPQ/viewform 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จ านวนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็น
กรรมการ  
     4.2 ระดับท่ี 2  ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ
แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ จ านวนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป พิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับมาตราานและความเป็นธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ในปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษาโดย
เฉ ล่ีย  ท่ีมี ต่ อการบริ การของห้องปฏิบั ติการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และมี
ข้อเสนอแนะหลัก คือ การยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องมือและ
ความพอเพียงของเครื่องแก้ว ท้ังนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้รับทราบปัญหา
แล้วและก า ลังด า เนินการแก้ ไขระบบยืม -คืนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตาม
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
  - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
  - โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานท่ี 
  - การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
  - โครงการเช่ือมความสัมพันธ์บุคลากร 
  - โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอ
ต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) 
  - กร ะ ตุ้น ให้บุ คลากรสายสนั บสนุน จัดท า แผน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของ
คณะ/หน่วยงาน 
    การก าหนดจ านวนช่ัวโมงอบรมต่อปี ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน แต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดช่ัวโมงการเข้าร่วม

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา 
http://192.168.240.181/qasi/upload
/2020-03-042028284581.pdf 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม 
ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ท้ังนี้ในส่วนของ
กิจกรรมท่ีจัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้า
ร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับท่ีให้บุคลากรต้องเข้า
ร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่า กว่าร้อยละ 
90 ของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
    ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อีกท้ังยังสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยเช่นกัน 
    ทางวิทยาเขตได้ท าการวิเคราะห์เรื่องการจัดอบรม 
โดยให้โอกาสเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนในการเลือกเข้า
อบรมหลักสูตรท่ีสนใจและสอดคล้องกับลักษณะงานของ
ตน   
    จากการท่ีมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ท าให้ทางวิทยาเขตได้จัดสิทธิ์
การเรียน Tell Me More ให้แก่เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทางในการ
ส่ือสาร ท าให้นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาหรือมา
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมมีความสะดวกในการมาติดต่อ
ราชการมากยิ่งขึ้น 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
    ความก้าวหน้าของสายสนับสนุนท าได้โดยขอต าแหน่ง
ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และ
ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตามรายละเอียด 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_170.
pdf   
    ระบบการให้รางวัลและการยกย่องของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความ
ยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 
ซึ่ง เป็น ผู้มี  ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วย
คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความ
อุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นท่ี ยอมรับของบุคคลในส่วน
ราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่าง

- คู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
- รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน 
-http://www.personnel.psu.ac.th/ 
com/com_170.pdf 
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ต่อเนื่องทุกๆ ปี  
    ส่วนแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 
1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2562 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) รวม 

มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 2 10 1 0 13 
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

1 1 18 4 1 25 

บุคลากรด้านงานบริหาร 7 5 63 7 0 82 
บุคลากรด้านบริการวิชาการ
นักศึกษา 

0 0 17 7 0 24 

บุคลากรด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 6 1 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 
บุคลากรด้านบริการวิชาการ
ชุมชน 

0 0 1 1 0 2 

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ 0 0 1 1 0 2 

รวม 8 9 131 24 1 173 
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2. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน  

สัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนเต็ม สัดส่วนค่าน้ าหนักและคะแนนแต่ละภาระงาน 

ภาระงาน
ประจ า 

ภาระงาน
พัฒนา 

ภาระงานท่ีส่วนงาน
ก าหนดฯ 

สัดส่วนค่าน้ าหนัก 100 40-70 10-40 20 

คะแนน 80 64 16 

  ประเมินปีละ 1 ครั้ง  ประเมินปีละ 2 ครั้ง 

รายละเอียดตาม http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_381.pdf 

3.  การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการปฏิบัติงานเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนนร้อยละ ระดับ 
90 - 100 ดีเด่น 

80 – 89.99 ดีมาก 
70 – 79.99 ดี 
60 – 69.99 พอใช้ 
0 – 59.99 ปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานเพิ่มเติม AUN7 

ด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวม
ศูนย์ ซึ่งการบริหารจัดการบุคคลากรสายสนับสนุนก็จะรวมศูนย์ เช่นกัน คณะและหลักสูตรไม่ได้
ด าเนินการบริหารจัดการบุคคลากรสายสนับสนุน ซึ่งวิทยาเขตมีการวางแผนท้ังด้านนโยบายและ
งบประมาณส าหรับปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบระยะเวลาในตาราง  

เกณฑ์การสรรหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_381.pdf
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รูปท่ี 3-15 หลักเกณฑ์การสรรหา 
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กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการและสายสนับสนุน) เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี 
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รูปท่ี 3-16 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
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    กระบวนการขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนังงานเงินรายได้ส าหรับปฏิบัติภารกิจสนับสนุน(เพิ่มใหม่)
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

รูปท่ี 3-17 กระบวนการขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนังงานเงินรายได้ 
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รูปท่ี 3-18 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 

 แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถย่ืนขอรับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต า แหน่งสูงท่ีขึ้น ดังนี้ 
-ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้ 

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- ระดับช านาญการพิเศษ ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
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ด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวม
ศูนย์ ซึ่งการบริหารจัดการบุคคลากรสายสนับสนุนก็จะรวมศูนย์เช่นกัน คณะและหลักสูตรไม่ได้
ด าเนินการบริหารจัดการบุคคลากรสายสนับสนุน ซึ่งวิทยาเขตมีการวางแผนท้ัง ด้านนโยบายและ
งบประมาณส าหรับปีงบประมาณ 2561 ดังรายงานการประชุมคณะท างานจัดท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ดังรูป  

 
 

รูปท่ี 3-19 รายงานการประชุมการจัดท าขอโครงการพัฒนาบุคลากร 
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ส าหรับหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ดังตัวอย่าง 

 

 

รูปท่ี 3-20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและข้าราชการ 
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รูปท่ี 3-21 สวัสดิการ 
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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 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 
    เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีทางหลักสูตรก าหนด ได้มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยาเขต และมีการปรับปรุงตามรอบประชุม
ของคณะทุกปีก่อนประกาศรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งนโยบายในการรับผู้เข้า
ศึกษาท่ีชัดเจนซึ่งได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ มีแผนรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ/
หน่วยงาน ซึ่งกองวิชาการและพัฒนานักศึกษาจะแจ้งและขอข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับทางหลักสูตรโดยผ่านทางเจ้าหน้าท่ีประสานงานของ
คณะฯ โดยมีการประสานงานกับระดับหลักสูตรเพื่อก าหนดนโยบายใน
การรับนักศึกษาและเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึง
รูปแบบการส่ือสารและพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดย
ท่ัวกัน 
    ปีการศึกษา 2562 เปิดรับตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มติ กบม.) ให้นักศึกษาสมัครผ่านระบบ 
TCAS โดยแบ่งเป็น 5 รอบ โดยติดตามจาก 
 https://www.mytcas.com/ และ 
 https://entrance.psu.ac.th/direct.php โดยประกาศคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ดังนี้ 
    1)รอบTCAS1 Portfolio มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่

-แผนการรับนักศึกษาใหม่
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2562 
-https://www.mytcas. 
com/ 
-https://entrance.psu. 
ac.th/direct.php 

https://entrance.psu.ac.th/direct.php
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ต่ ากว่า 2.50 ตามรายละเอียด 
 https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2019/11/15/9f075b72-ae43-4a4e-a189-
599e33f212f4/021_ROUND1_ALL_005-020.pdf 
    2)รอบTCAS2 โควตาภูมิภาค ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุก
วิชา ในชุด A ตามรายละเอียด 
 https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2019/11/15/12ad57c2-a7de-4ade-aecb-
efb06887350d/010_Announce_r_2.pdf 
    3)รอบTCAS3 Admission1 
    3.1 ส าเร็จการศึกษา ช้ัน ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ 
    3.2 มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ตามรายละเอียด 
 https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2020/4/17/f9b1ff7f-a907-44e0-80d9-
ca2e9d939903/015_GATPAT&9SUBJ.pdf 
    4)รอบTCAS4 Admission2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
ตามรายละเอียด 
 https://storage.googleapis.com/tcas63-
files/2020/4/1/6d0eb7e1-f3ca-4d25-b86d-
4c8b862d93a3/014_Admission_Anouce_r4.pdf 
   5)รอบTCAS5 Direct Admission ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จากโรงเรียนในเขตภูมิภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน โดย
ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านเขตภูมิภาคกลางล่าง
และภาคใต้ตอนบน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันสมัครวัน
แรกตามรายละเอียด 
https://entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/119_Petchanakar
in_round5.pdf 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    จ านวนรับนักศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนดใน 
มคอ.2 โดยในปีการศึกษา 2562 จ านวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงได้ท าการทบทวนวิธีการส่ือสารถึงนักเรียน และจัด
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท าให้หลักสูตรมีการท าประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ มากขึ้น ท้ังไปโฆษณาตรงท่ีโรงเรียน และท าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ แต่จ านวนรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated 
    หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับเข้าระบุไว้ใน มคอ  2 โดยระบุ
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าไว้ในหมวด 3 (ระบบการจัดการศึกษา
การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร) การคัดเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร 
มีการใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้นและมี
การสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนั้นๆ เกณฑ์การประเมินท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ น ามา
จากผลการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ี
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับหลักสูตรได้ 
    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหลักสูตร มีการวางแผนและประเมิน
วิธีการและเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้สามารถรับ
นักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยพิจารณาได้เป็น 
   1.ระบบโครงการรับตรงท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ และระบบการรับ
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
    1.1งานรับนักศึกษาน าข้อมูลคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ 
ชุดวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา และ
จ านวนรับเพื่อการพิจารณาคัดเลือก จากงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง)  
เสนอคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรพิจารณาทบทวนการด าเนินงานและ
ยืนยันเกณฑ์ดังกล่าว  หลังจากการพิจารณาเสร็จส้ิน งานรับนักศึกษา
จะด าเนินการน าข้อมูลถึงงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) 
    1.2 งานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) ด าเนินการตามขั้นตอนการสอบ
คัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    1.3 งานรับนักศึกษาประสานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  เพื่อ
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พร้อมประกาศรายช่ือผู้
ผ่านการคัดเลือก 

-ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ ละ สอ บ
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของ
คณะ วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2562 
- โครงการรับนักศึกษาใหม่
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
   2. ระบบโครงการท่ีวิทยาเขตด าเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 
    2.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วน
การรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับ 
    2.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษให้
คณะท้ังสองคณะพิจารณาในส่วนของหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะแต่
ละสาขาวิชา จ านวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยในปีการศึกษา 
2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีโครงการพิเศษ จ านวน 5 โครงการ 
ประกอบด้วย 
    1) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ
เยาวชนร่มศรีตรัง  
    2) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการต้ังใจ
ดีมีท่ีเรียน   
    3) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชร
นครินทร์ 
    4) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ
เส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ 
    5) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับ
นักเรียนาานวิทยาศาสตร์ 
   2.3 รับนักศึกษาใหม่จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ พร้อมประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร  พร้อมด าเนินการรับสมัคร  
   2.4 รับนักศึกษาใหม่ประสานคณะเพื่อพิจารณาเสนอตัวแทน
อาจารย์แต่ละสาขาวิชาหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และ
กล่ันกรองคุณสมบัติ เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์และกล่ันกรองคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ (โครงการคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้ว สงขลานครินทร์) 
พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 
   2.5 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละโครงการคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ 
   2.6 ผู้ผ่านคัดเลือกยันยืนสิทธิ์การเข้าศึกษา  โดยรับนักศึกษาใหม่น า
ข้อมูลการรับนักศึกษาส่งงานรับนักศึกษา (ส่วนกลาง) เพื่อด าเนินการ
ตัดสิทธิ์การรับระบบกลาง (Admissions) และส่งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload 
    มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักศึกษา ความสามารถทางวิชาการ และภาระการเรียน โดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะแนะน าการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดย
พิจารณาจากผลการเรียนท่ีผ่านมา ส าหรับการวิเคราะห์ภาระการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทางหลักสูตรได้ก าหนดเป็นแผนการเรียนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมงปฏิบัติการ และ
ช่ัวโมงศึกษาด้วยต้นเอง  
    ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 https://sis-surat7.psu.ac.th/Default.aspx เป็นระบบท่ีช่วยให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตาม GPA และสถานภาพของนักศึกษาได้ใน
เบื้องต้น หากนักศึกษาคนใดอยู่ในภาวะรอพินิจจะมีร่วมกันวาง
แผนการลงทะเบียนเรียน และมีการติดตามท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้น  
    อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา จะต้องแจ้งคะแนนก่อนสอบกลางภาค
และคะแนนสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบก่อนวันสุดท้ายของการ
ถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจได้ทันเวลา 
    ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสามารถ มีผลการเรียนดี อาจารย์ใน
หลักสูตรจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอก
ช้ันเรียน นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ได้ ทาง 
https://tes.psu.ac.th/login.asp และอาจารย์ ต้องน าผลการ
ประเมินจากนักศึกษามาประกอบการท า มคอ. 5 เพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    นอกจากนี้  การ ติดตามดูแลนัก ศึกษารวมไปถึงแบบ non-
academic ด้วย โดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นแกนหลัก ร่วมกับ
ประธานหลักสูตรในการดูแลนักศึกษา ในเรื่องวินัยนักศึกษา เรื่อง
ส ารวจและติดตามดูแลนักศึกษาท่ีมีภาวะซึมเศร้า ท้ังจากท่ีนักศึกษา 
ผู้ปกครองแจ้ง และจากแบบสอบถาม 
https://student.psu.ac.th/9q/ เพื่อให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

- บทบาทของอาจารย์ ท่ี
ปรึกษา 
-ร า ย ช่ื อ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-https://sis-surat7.psu. 
ac.th/Default.aspx 
- https://tes.psu. 
ac.th/login.asp 
- https://student.psu. 
ac.th/9q/ 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
    มีความพร้อมส าหรับการแนะน าทางวิชาการ การเรียนรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษา 

-บันทึกข้อความ แจ้งรายช่ือ
อ า จ า ร ย์ ท่ี เ ป็ น ตั ว แ ท น

https://tes.psu/
https://student.psu/
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และบริการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาต่างๆ ในการปรับปรุงการ
เรียนรู้และการได้งานท าของบัณฑิต 
    มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การส่งเสริมให้
นักศึกษาไปแข่งขัน การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมนอกสถานท่ี  
การให้นักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
   ส่วนงานพัฒนานักศึกษา มีหน้าท่ีในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ท้ังทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การประกอบ
อาชีพ และการศึกษาต่อ  
   นอกจากนี้ยังท าหน้าให้ค าปรึกษา แนะน า และ จัดระบบสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา การประงาน
ของการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา และ
ชมรม สรุปได้ดังนี้ 
    1) กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
    - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษาช้ันปี ท่ี 1 
    - โครงการปามนิเทศนักศึกษาใหม่ 
    2) กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อม
ในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
    - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลก
ทัศน์ประชาคมอาเซียน 
    - โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
    - โครงการ เพื่ อสนับสนุนการมี ส่ วนร่ วมในการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
    3) กระบวนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
    - ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Leader Camp) และ
การท างานร่วมกันกับองค์กรอย่างมีส่วนร่วม 
    - โครงการเวทีคุณภาพ 
    - สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม 
    4) เตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่โลกแห่งการท างาน 
    - โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข 
    - โครงการนัดพบแรงงาน 

หลักสูตรด้านต่างๆ 
- มคอ. 3 รายวิชา 935-229 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
- โครงการพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรการจัดการงาน
วิศวกรรม 
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    - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
    - โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิต
เพื่อสนับสนุนการท างาน) 
(http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3) 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being 
    มีการจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และสภาพจิตใจให้กับ
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย ได้แก่ การจัดโต๊ะเก้าอี้ใต้
อาคารต่างๆ ให้กับนักศึกษา การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา
โดยหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม และวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นต้น  
    การจัดการสภาวะแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และวิ จัย มี
ห้องปฏิบัติการ มีสนามกีฬาส าหรับการออกก าลังกาย มีห้องสมุด มี
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ Wifi ระบบการ Print และ
าานข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น sciencedirect  
    งานพัฒนานักศึกษา มีระบการให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษาประสบ
ปัญหา 
    1. เลือกช่องการรับบริการ 
    – Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
    – E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
    – Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
    – โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
    – มาพบพี่ด้วยตนเอง ท่ี ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กอง
วิชาการฯ 
    2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
    3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
    4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
    5. วางแผนแก้ปัญหา 
    6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
    ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎ์ธานี เปิดให้บริการสนามฟุตบอล สระว่ายน้ า ห้องฟิตเนส 
ยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
บุ ค ค ล ท่ั ว ไ ป  โ ด ย ส า ม า ร ถ ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ไ ด้  
http://sportscenter.surat.psu.ac.th/ และมีการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการจากผู้ใช้งาน ท่ีผ่านมามีการแข่งขัน และขอใช้สนาม

- โครงการพัฒนานักศึกษา 
คณะ วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- โครงการพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
- http://sportscenter. 
surat.psu.ac.th/ 

http://sportscenter/
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ฟุตบอลจากหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง เพื่อให้สนามอยู่ในสภาพดีจึง
ได้มีการปรับปรุงสนามหญ้าใหม่ และซ่อมบ ารุงสระว่ายน้ า 
    งานจัดการหอพัก ให้บริการสวัสดิการท่ีพักส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหอพักให้บริหารท้ังส้ินจ านวน 6 
อาคาร ได้จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักศึกษาเพื่อให้การรักษาพยาบาล
เป็นไปอย่างรวดเร็วและ ท่ัวถึ งและสามารถเข้าถึ ง สิทธิ์ ในการ
รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที มหาวิทยาลัยจึงจัด
หน่วยบริการปามพยาบาลในเบื้องต้น บริการดูแลสุขภาพนักศึกษาท้ัง
ในและนอกเวลาราชการ ดังนี้ 
    - วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.30 น. ท่ีงานพัฒนา
นักศึกษา อาคารกิจกรรม ช้ัน 1 จ านวน 1 ห้อง  และมีเตียงให้บริการ
นักศึกษาเจ็บป่วย จ านวน 3 เตียง 
    - นอกเวลาราชการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. ณ 
บริเวณอาคารกิจกรรม ช้ัน 1   
    จัดบริการดูแลตรวจสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ วันละ 1 คน 
พร้อมท้ังได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเว็บและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
    - นอกเวลาดังกล่าวจะมีรถสวัสดิการและรถกู้ภัยหรือ 1669 คอย
ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
    ระบบความปลอดภัย 
    • จัดให้มีระบบเจ้าหน้าท่ีเวร ท าหน้าท่ีรับเรื่องฉุกเฉินให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีเบอร์สายด่วนท่ีนักศึกษา
สามารถติดต่อได้   
    • มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อ
ป้องกันคนนอกเข้าออก /มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิด
เหตุ  
    • มีการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับภัยพิบัติให้นักศึกษา
หอพัก  
    • มีการอบรมเพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือนักศึกษากรณีลิฟต์ขนส่ง
ขัดข้อง ให้กับเจ้าหน้าท่ีหอพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย 
คณะกรรมการหอพัก  
    • มีระบบก ากับดูแลความเรียบร้อยของอาคารท่ีพัก โดยจัดท า
แผนการตรวจเช็คประจ าปี 
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แผนกิจกรรมการดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (ติดตามและประเมินผล) 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินการ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 นัดประชุมประธานสาขา  

ช้ันปีท่ี 1 เพื่อช่วยดูแลเพื่อนในสาขา 
วันอังคาร 

สัปดาห์ท่ี 2 ของทุก
เดือน 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 นักศึกษาปี 2-4 ท าแบบคัดกรอง 9Q ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 
3 จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษากลุ่มเส่ียง  ภาคการศึกษาละ 2 

ครั้ง 
งานพัฒนานักศึกษา 

4 อาจารย์ ท่ีปรึกษาแจ้งข้อมูลนักศึกษากลุ่ม
เส่ียงให้งานพัฒนานักศึกษาด าเนินการ 

ตลอดท้ังปีการศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

5 จัดท าระบบาานข้อมูลเพื่อติดตามนักศึกษา
กลุ่มเส่ียงและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้
ผู้บริหารทราบ 

ตลอดท้ังปีการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

 
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 

2562 40 60 29 

หมายเหตุ : หลักาานอ้างอิง ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาและจ านวนรับ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา  
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ปีการศึกษาท่ี  
(เปิดภาคการศึกษา) 

จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สูงกว่าปี 4 รวมปี 1-4 

2557 28 0 0 0 0 28 

2558 39 26 0 0 0 65 

2559 57 36 24 0 0 117 

2560 48 55 32 24 1 159 

2561 26 38 51 32 5 147 

2562 28 21 38 51 4 138 

 
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 8 
  หลักสูตรฯ มีการก าหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าตามเงื่อนไขโครงการต่างๆ โดยมีวิธีการ
ในการคัดเลือกตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย  

 ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการ
สอน โดยมีระบบสารสนเทศ ท่ี website https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/Default.aspx ส าหรับช่วยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามผล
การศึกษา และปลดล็อคนักศึกษาท่ีอยู่ในสภาวะรอพินิจ ตัวอย่างดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-22 ระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีการใช้ระบบหน่วย โดย 1 หน่วยกิตของวิชาบรรยาย จะมีช่ัวโมงในการสอน 15 

ช่ัวโมง ส่วน 1 หน่วยกิตของวิชาปฏิบัติการ จะมีช่ัวโมงในการปฏิบัติ 30-45 ช่ัวโมง 
การจัดแผนการศึกษาทางหลักสูตรฯ มีการแบ่งจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาเท่าๆ 

กัน โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ช้ันปีท่ี 1, 17-19 หน่วยกิต  ช้ันปีท่ี 2, 19-20 หน่วยกิต ช้ันปีท่ี 3, 19-21 หน่วยกิต  และช้ัน
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 20-21 หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาท่ี 2 4-5 หน่วยกิต (โครงงาน 
2 หรือสหกิจศึกษา 2) 

นักศึกษาท่ีอยู่ในสภาวะรอพินิจ 
ส าหรับนักศึกษาท่ีอยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ (คะแนนต่ ากว่า 2.00) การลงทะเบียนจะต้องมา

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเป็นผู้ปลดล็อคในระบบให้ 
รวมทั้งมีระเบียบการจ ากัดหน่วยกิตให้ลงทะเบียนในช่วง 9 – 16 หน่วยกิต โดยแผนการลงทะเบียน 
ดังในตาราง 

 

 
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการพี่เล้ียงวิชาการเพื่อพัฒนาผลการเรียนในรายวิชาพื้นาาน 

เช่น คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์  
การเข้าร่วมโครงการตามช้ันปี 
 หลักสูตรฯ มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนานกัศึกษาตามช้ันปี โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

(1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 สอบถามเรื่องอาชีพจากบัณฑิตท่ีกลับมารับปริญญา 
(2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 เข้ารับฟังการสัมมนาฝึกงานจากรุ่นพี่ช้ันปีท่ี 3 



125 
 

(3) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 เข้ารับฟังการสัมมนาการท าสหกิจศึกษารุ่นพี่ช้ันปีท่ี 4 
 
ตัวอย่างประกาศรับสมัครโครงการต่างๆ  

วิทยาเขตสุราษฎร์ ได้ด าเนินโครงการรับนักศึกษาผ่านโครงการต่าง เช่น ต้ังใจดีมีท่ีเรียน าาน
วิทยาศาสตร์ Admission เป็นต้น 
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รูปท่ี 3-23 ตัวอย่างประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการต่างๆ  
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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 

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
    มีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนเพียงพอ 
ได้แก่ ห้องเรียนท่ีมีกระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ มีเครื่องฉายสไลด์ท่ีต่อ
พ่วงกับคอมพิว เตอร์  มี ไมโครโฟนท่ีมี ระ ดับเ สียง ท่ี เหมาะสม มี
เครื่องปรับอากาศพร้อมภายในห้อง  มี โต๊ะและเก้าอี้นั่ง ท่ีเพียงพอ 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีครุภัณฑ์เพียงพอ ห้องโครงงานท่ีมีการแบ่งสัดส่วน
เหมาะสม เพียงพอ และมีสภาวะแวดล้อมเอื้อในการท างานวิจัย เป็นต้น 
โดยมีความทันสมัยพร้อมสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หากห้องเรียนมีปัญหาอาจารย์สามารถแจ้งซ่อมได้ท่ี 
http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php  

- รายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน มคอ.5 
- http://qadata.surat. 
psu.ac.th/upload/.pdf
- http://buil.surat.psu. 
ac.th/service/home.p
hp 
- http://tracking.surat. 
psu.ac.th/login_form.
php 
 
 
 

http://tracking.surat/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
   หรือ หากอุปกรณ์โสตช ารุดสามารถแจ้งได้ท่ี
http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php  
   หากอุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการช ารุดสามารถแจ้งได้ท่ี 
ส านักงานศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าท้ัง 5 วิทยาเขต 
ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ด าเนินการจัดหาหนังสือตามความต้องการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์หรือ
าานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีผ่านการ
คัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และ
คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ัง 5 วิทยา
เขต โดยแนวทางการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร าานข้อมูล สนับสนุน
การเรียนการสอน มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เจ้าหน้าท่ีงานบรรณสารสนเทศ ท าการส ารวจเอกสารประกอบการ
สอน และจัดหาหนังสือตามท่ีระบุไว้ใน มคอ 3 เมื่อได้หนังสือมาแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดแจ้งมายังอาจารย์ผู้สอนผ่านทางอีเมล์ ด้านการวิจัย 
อาจารย์สามารถค้นหาข้อมูล บทความวิจัย ได้สะดวกแม้จะ work from 
home โดยสามารถเข้าผ่านทาง 
https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en ห า ก อ า จ า ร ย์
ต้องการยืมหนังสือสามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ได้ หรือช่องทาง
http://library.surat.psu.ac.th/ ได้ 

-http://qadata.surat. 
psu.ac.th/showdetailt
otal.php?id=153 
-https://vpn2.psu.ac. 
th/remote/login?lang
=en 
- http://library.surat. 
psu.ac.th/ 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research 

https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en
http://library.surat/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
   มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทันสมัยในการสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยของหลักสูตร ประกอบด้วย 
    1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
    2 ห้องปฏิบัติการเคมี 
    3 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 
    4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
    5 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 
    6 ห้องปฏิบัติการโรงงานช่าง 
ส าหรับส่วนท่ีไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้บางอย่าง
จากภายนอก เช่น ครุภัณฑ์ในรายวิชาปฏิบัติการ 
      ห้องปฏิบัติการได้มีศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลางเป็นผู้รับผิดชอบ โดยหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม ไม่มี
ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต และเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ท าการส ารวจทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียน 
โดยให้อาจารย์น าส่งบทปฏิบัติการล่วงหน้า เพื่อเตรียมอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม  
    ด้านการวิจัย งานแผนและนโยบายส ารวจความต้องการ อาจารย์
สามารถย่ืนขอซื้อ สารเคมี ครุภัณฑ์ต่างๆได้ ผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
    ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้มีการจัดต้ังศูนย์ซ่อม              
    – สร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ 2558 เพื่อให้สามารถซ่อม
เครื่องมือท่ีเสียหายช ารุดได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้า และลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมลงได้ ซึ่งหน่วยซ่อม – สร้าง ถือเป็นหน่วยงานย่อยท่ีมี
ความส าคัญมากในการสนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิจัย 

- รายการห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิ ทยาศาสตร์ และ
เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล า ง 
http://qadata.surat.ps
u.ac.th/showdetailtot
al.php?id=160 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงงานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา ศูนย์ซ่อม – สร้าง มีใบ
งานแจ้งซ่อมท้ังส้ิน 117 รายการ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจาก
บริษัทภายนอกได้ท้ังหมด  358,433.50 บาท 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
    ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานแบบ “รวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ” ซึ่งในส่วนของการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแบบรวมศูนย์ฯ จึง
ท าให้การจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในความดูแลของวิทยา
เขต โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เป็น
หน่วยงานกลางท่ีจัดหาและจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  
    ทางมหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ห้อง รวม 
280 ท่ีนั่ง จ านวน 60 ท่ีนั่ง จ านวน 2 ห้อง จ านวน 80 ท่ีนั่ง จ านวน 2 
ห้อง ส าหรับนักศึกษาท้ัง 2 คณะฯ การให้บริการของศูนย์สนเทศ ในการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wifi และระบบ LAN โดยระบบ โดยWifi 
นั้นจะมีจุด hotspot กระจายอยู่ท่ัววิทยาเขต ส่วนระบบ LAN ได้ท าการ
ติดต้ังไว้ในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ
ซอฟท์แวร์ เช่น Microsoft เป็นภาพรวม โดยให้ทางวิทยาเขตสามารถเข้า
ไป download มาใช้งาน นอกจากนี้ยังมีระบบเช่ือมโยงกับาานข้อมูล
งานวิจัยตีพิมพ์ sciencedirect ด้วย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมและเพียงพอส าหรับสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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    ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน เจ้าหน้าท่ีศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
ท าการส ารวจความพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
สัญญาณ WiFi ท าบันทึกเพื่อสอบถามความต้องการของอาจารย์แต่ละ
ท่าน ในการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยนัดวันในการจัดท าซอฟต์แวร์ต้นฉบับ และให้อาจารย์ท า
การตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นในมีการ
โคลนซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดยจะ
มีการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีเหมือนกันทุกห้อง และมีการติดต้ังซอฟต์แวร์
ป้องกันไวรัสและป้องกันการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีไม่พึงประสงค์ ก่อน
เปิดภาคเรียนทุกครั้ง และ เพื่อเตรียมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสม  
    วิศวกรเครือข่ายและช่างคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented 
    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการให้มีการบริหารจัดการท่ีได้มาตราาน
ส าหรับดูแลส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อทุกคนท่ีมาใช้
บริการหรือเข้ามาติดต่องานภายวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ 
และสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น จัดให้แม่บ้านดูแลท าความสะอาด
ห้องน้ าและห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีคนสวนดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ 
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ตลอด 24 ช่ัวโมง จัดให้มีร้านอาหารและโรงอาหารท่ีเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-https://www.face 
book.com/pages/งาน
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์-วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี/
703207699690519?rf=
1503795989856546 
 
-http://std.surat.psu. 
ac.th /index.php 
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    คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย
ทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยส่งของเสียสารเคมีไปก าจัดกับ
บริษัทอัคคีปราการจ ากัด (มหาชน) งานการจัดการของเสียได้วางแผนส่ง
ของเสียสารเคมีไปก าจัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง งานการจัดการของเสีย
ด าเนินงานยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้
ได้มาตราานตาม แนวปฏิบั ติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ การ  
(Safety Guideline for Laboratory) โดย โครงการยกระดับมาตราาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of 
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL” 
ภายใต้การด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขณะนี้
งานการจัดการของเสียได้ท าการส ารวจระดับความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลางฯ ดูแลอยู่ ตาม เกณฑ์ ESPReL check list  ไปแล้ว 
จ านวน 2 ห้อง และก าลังด าเนินการขอทุนเพื่อน ามาพัฒนายกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการบริหารจัดการ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ท า ง เ ค มี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการติดต้ังประตูอัตโนมัติและเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ส าหรับการเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลาง 1, ห้องเครื่องมือ
กลาง 2, ห้องโครงงาน 1, ห้องโครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 และมีการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิดหน้าห้องโครงงาน 1, โครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 
ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากต้องการให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้ท าวิจัย ได้รับความ
ปลอดภัยในการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 
    กล้องวงจรปิดถูกน ามาใช้ในห้องโครงงาน 1 , 2 และ 3 เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการสอดส่องดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในการใช้พื้นท่ีและ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยการบันทึกภาพไว้และสามารถดูด้วยการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ดูผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ได้ 
    การดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพกาย ด้าน
จิตใจ และบริบทด้านสังคม  
    -กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาท้ัง 2 คณะ ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้   
     หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้ค าปรึกษา    
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เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ท้ังเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว 
ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วย
คิด มีข้ันตอนการรับบริการดังนี้   
ขั้นตอนการรับค าปรึกษา   
    1. เลือกช่องการรับบริการ  
    – Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.)  
    – E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
    – Facebook : งานพัฒนานักศึกษา  
    – โทรศัพท์ : 077-278861 
    – มาพบพี่ด้วยตนเอง ท่ี ห้องเพลิน ตึกกิจกรรม ช้ัน 2 อาคารกิจกรรม  
    2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
    3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ  
    4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง  
    5. วางแผนแก้ปัญหา   
    6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา      
    งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ท้ัง
ในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ช่อง
ทางการให้บริการมีดังนี้  
    – บอร์ดประชาสัมพันธ์   
    – Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  
    – โทรศัทพ์ : 077-278861/086-6299354 
    – มาพบพี่ด้วยตนเอง ท่ี ห้องเพลิน ตึกกิจกรรม ช้ัน 2 อาคารกิจกรรม  
    บริการแนะแนวศึกษาต่อ  

1. เลือกช่องทางรับบริการ 
 – บอร์ดประชาสัมพันธ์   
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 – โทรศัทพ์ : 077-278861/086-6299354 
 – มาพบพี่ด้วยตนเอง ท่ี ห้องเพลิน ตึกกิจกรรม ช้ัน 2 อาคาร
กิจกรรม   
การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มี

อาจารย์ ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก เพื่อให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่
นัก ศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ ดูแลน้อง  โดยมี
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละ หอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแล
ให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น   

 

 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 9 
 การบริหารจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นาานต่างๆ อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของวิทยาเขตฯ ทางหลักสูตรฯ เป็นผู้รวบรวม จาก มคอ.5 เสนอไปยังวิทยาเขตฯ รวมท้ังมี
การเสนอขอครุภัณฑ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีทางวิทยาเขตฯ ก าหนดมา โดยประเด็นท่ีส าคัญจาก
ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน คือ 

(1) ห้องการท างานโครงงานมีพื้นท่ีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาในหลักสูตร 
(2) ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกระบวนการผลิตไม่เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา 

เช่น เครื่องกลึง กัด ตัด ไส เจาะ เป็นต้น 
(3) การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในห้องเรียนไม่สมบูรณ์ เช่น แอร์ หรือ LCD เป็นต้น 

 ส าหรับระบบของการบริหารส่วนกลางมีระบบบริการโปรแกรม บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
บริการคอมพิวเตอร์ และบริการเครื่อข่ายโทรศัพท์ ท่ี  
website http://tracking.surat.psu.ac.th/data.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 3-24 ระบบการแจ้งซ่อมแบบออนไลน ์
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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 
teaching and learning [4] 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 รายการหลักฐาน 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
    มหาวิทยาลัย (ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ) 
ก าหนดทิศทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
งานวิศวกรรมผ่านทางวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยน า
ความต้องการในตลาดแรงงานของภาคอุตสาหกรรมมาร่วม
ประกอบเป็น 1) ทิศทางในการปรับปรุง 2) ทักษะของแรงงานท่ี
จ าเป็นในอุตสาหกรรม 3) ความสามารถท่ีนักศึกษาพึงมีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการ  4) กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขในการท างานและสมรรถนะ
สากล 
    มีการน าความต้องการและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
อ อ ก แ บ บ ห ลั ก สู ต ร ใ น ขั้ น ต อ น ต่ า ง ๆ  ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร์ก าหนด โดยมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการรับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังทางด้าน
วิชาการ ผู้ประกอบการและองค์กรภาครัาท่ีเกี่ยวข้อง และปรับ
หลัก สูตรให้สอดคล้องและสมดุลกับความต้องการของ 
Stakeholders 

-ค า ส่ั ง มห าวิ ท ย า ลัย  ส ง ข ล า
นครินทร์ ท่ี 70414/2561 เรื่อง 
แต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ ในการ
ปรั บปรุ ง ห ลัก สูตร วิ ศ วก ร รม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม 
- แนวทางการพิจารณาหลักสูตร
ของสภาวิชาการ 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
    ในกระบวนการออกแบบหลักสูตรได้มีการพิจารณาประเมิน
โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรนั้น ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรให้ดียิ่งขึ้น 

- เกณฑ์มาตราานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในการ
ท างานแต่ละขั้นตอน ดังนั้นคณาจารย์ในหลักสูตรจึงร่วมกัน
ออกแบบว่าจะท างานแต่ละขั้นตอนอย่างไร อาทิเช่น การส ารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการผ่าน
ทางการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงานและสหกิจ  
    ในมิติของการประเมินและปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรนั้น ฝ่ายวิชาการทบทวนความเหมาะสมของ
ก าหนดการในการปรับหลักสูตรและปรับปรุงเพื่อให้ด าเนินงาน
ได้ทันตามก าหนดการของ สกว. และคณาจารย์ในหลักสูตรมี
โอกาสได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทุกๆ ปีเมื่อเขียน
รายงานประกันคุณภาพ AUN-QA 

 
-ขั้นตอนการท าและการเสนอขอ
เปิดหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
-แนวทางการพิจารณาหลักสูตร
ของสภาวิชาการ 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
    มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ
การสอบวัดผลของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีไ ด้ก าหนดไว้  โดยภายหลัง เสร็จ ส้ินการเรียนการสอน 
คณาจารย์ผู้สอนจะต้องท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ. 5 เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินของนักศึกษา
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทบทวนการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาถัดไป 
    ทางหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา มคอ 5. ของท้ัง
หลักสูตรพร้อมกันเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรภาพรวม สรุปผลการประชุมและส่งข้อมูลไปยัง
ฝ่ายประกันคุณภาพของวิทยาเขตเพื่อได้ใช้ข้อมูลตามเหมาะสม 

-มคอ. 5 
-ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 
 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
    มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนในบางรายวิชา
ต่างๆ และหลักสูตรมีความพยายามส่งเสริมให้อาจารย์น า
ประสบการณ์และความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน มคอ. 3 โดยขอให้ระบุลักษณะของการบูรณาการ
งานด้านวิจัยและด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาลงใน 
มคอ 3. 

-มคอ. 3 ของรายวิชา 921-206 : 
วัสดุวิศวกรรม 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
   มีการประเมินและพัฒนาคุณภาพของบริการสนับสนุนและส่ิง - ผลประเมินความพึงพอใจของ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ิงบริการส าหรับนักศึกษา เป็นต้น  
    คุณภาพของงานบริการและระบบสาธารณูปโภคมีการ
ประเมินและปรับปรุ ง ทุกๆปี โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายห้องสมุด ศูนย์เครื่ องมือ
วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสารสนเทศ และงานพัฒนานักศึกษาได้ถูก
ก าหนดให้ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานในระบบ
ประกันคุณภาพของตัวเองตัวอย่างเช่น งานห้องสมุดพัฒนาการ
ส่ือสารกับคณาจารย์โดยท าการส ารวจหนังสือท่ีต้องใช้ในแต่ละ
รายวิชาและแจ้งเพื่อให้ด าเนินการส่ังซื้อให้สอดคล้องกับจ านวน
หนังสือในปัจจุบัน 

นักศึกษา 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 
    มีกลไกชัดเจนในการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เพื่อ
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรในเชิงหลักการ แต่ในทางปฏิบัติ
ยังติดปัญหาเรื่องบประมาณ ข้อจ ากัดในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเป็นผู้ใช้บัณทิต 
    ระบบของการรวบรวมข้อคิดเห็นจากอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ความคิดเห็นจากศิษย์เก่ายัง
ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระบบ ท้ังนี้จึง เป็นส่ิงท่ีหลักสูตรสามารถ
ปรับปรุงได้ต่อไปในอนาคต 

-แนวทางการพิจารณาหลักสูตร
ของสภาวิชาการ 
-หลักคิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม 

 
ผลส ารวจระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึงพอใจ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
 

(โดย3 = พอใจมากท่ีสุด, 2 = พอใจ, 1 = พอใจน้อย, -1 = ไม่ค่อยพอใจ, -2 = ไม่พอใจ, -3 = ไม่
พอใจมาก ) 

ความพึงพอใจ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

พอใจ
มากท่ีสุด 

 
พอใจ 

พอใจ
น้อย 

ไม่ค่อย
พอใจ 

ไม่
พอใจ 

ไม่พอใจ
มาก 

คุณภาพของหลักสูตรที่ท่านศึกษา 59.65 26.32 14.04 0.00 0.00 0.00 

การเรียน การสอน ของหลักสูตรที่ท่านศึกษา 47.37 40.35 8.77 1.75 1.17 0.00 

กิจกรรมเสริมในรายวิชาของหลักสูตร 35.09 45.61 14.04 3.15 1.75 0.00 

การให้บริการห้องสมุดและาานข้อมูลออนไลน์ PSU Library 31.58 47.37 17.54 0 1.75 1.75 

ความสอดคล้องของทรัพยากรห้องสมุดกับหลักสูตร/วิชาเรียน 31.58 47.37 15.79 1.75 1.75 1.75 

ความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ 36.84 35.09 22.81 3.51 0.00 1.75 
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การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบคอมฯ 33.33 42.11 15.79 3.51 5.26 0.00 

รความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบ
คอมฯกับการใช้งานของท่าน 

38.60 35.09 19.30 3.51 1.75 1.75 

การให้บริการห้องปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี) 35.09 42.11 17.54 1.75 1.75 1.75 

ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี) 36.84 38.60 17.54 3.51 1.75 1.75 

ความเพียงพอของอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ 31.58 43.86 10.53 5.26 5.26 3.51 

การให้บริการศูนย์กีฬาและการออกก าลังกาย 28.07 40.35 22.81 1.75 3.51 3.51 

ความปลอดภัยของศูนย์กีฬาและการออกก าลังกาย 36.84 45.61 12.28 0.00 5.26 0.00 

การให้บริการหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัย) 29.82 45.61 15.79 5.26 3.51 0.00 

ความหนาแน่นภายในหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัย) 38.60 43.86 10.53 3.51 3.51 0.00 

ความปลอดภัยของหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัย) 47.37 38.60 7.02 5.26 1.75 0.00 

การให้บริการโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหาร 38.60 38.60 15.79 3.51 1.75 1.75 

ความเพียงพอการให้บริการโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหาร 35.09 38.60 17.54 0.00 5.26 3.51 

สุขลักษณะที่ดขีองโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหาร 29.82 47.37 15.79 1.75 5.26 0.00 

ความสอดคล้องของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์ 28.07 45.61 17.54 7.02 0.00 1.75 

ความเพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์ 31.58 49.12 12.28 5.26 0.00 1.75 

การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 52.63 36.84 8.77 0.00 1.75 0.00 

ความรู้สึกปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 52.63 29.82 5.26 3.51 1.75 0.00 

ความผูกพันที่มีต่อหลักสูตร การเรียนการสอน 52.63 38.60 3.51 5.26 0.00 0.00 

ความผูกพันที่มีต่ออาจารย์ในสาขาและคณะฯ 49.12 42.11 7.02 1.75 0.00 0.00 

ความผูกพันที่มีต่อความเป็นลูกพระบดิา ม.สงขลานครินทร์ 70.81 24.56 1.75 1.75 1.75 0.00 

ความพึงพอใจโดยรวม เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 47.37 40.35 8.77 1.75 1.75 0.00 

หากท่านมีรุ่นน้องหรือญาติสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรที่ท่าน
ส าเร็จการศึกษา ท่านจะแนะน าให้มาศึกษาที่นี้ หรือไม่  

75.439 
แนะน า 

10.526 
ไม่

แนะน า 

14.035 
เฉยๆ 

 

หากมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือสมทบทุนต่อ
การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าหรือไม่  

70.175 
ยินด ี

7.018 
ไม่ยินด ี

22.807 
เฉยๆ 

 

หากท่านส าเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมีการจัดงานคืนสู้เหย้า
โดยการจ าหน่ายบัตรค่าเข้างาน ท่านยินดีกลับมาร่วมงานหรือไม่  

57.895 
ยินด ี

5.263 
ยังยินด ี

36.842 
ยังไม่

ตัดสินใจ 
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การบริหารจัดการของหลักสูตรตาม AUN 10 
 การบริหารจัดการในการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามค าส่ัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 70414/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ได้มีการจัดท าหลักสูตรโดยไม่ได้น า 
Feedback มาครบถ้วนจากทุก Stakeholders อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรฯ ได้น าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของบัณฑิต จากผู้ประกอบการมาพิจารณาเป็นหลัก และผ่านการด าเนินการพิจารณา
ตามข้ันตอน ต้ังแต่  

1. คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ร่างหลักสูตร  
2. คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณา  
3. คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณา  
4. คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณา  
5. สภามหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
    ซึ่งทุกขั้นตอนการพิจารณามีให้ข้อคิดเห็นหลักสูตรฉบับร่าง ในขณะเดียวกันทางหลักสูตร

ฯ มีการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานท่ีให้บริการ  

จากโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์แต่ละหน่วยงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นาานต่าง ดังนี้  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php) 
งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

กระบวนการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนา ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับ
บริการ โดยใช้ Google From เป็นเครื่องมือในการกรอกแบบประเมินในแต่ละปีการศึกษา 

2. ประกาศเชิญชวนให้ อาจาร์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจในการรับบริการ 

3. จัดท าสรุปผลประเมินน าเสนอต่อผู้บริหารท่ีดูแลงานเทคโนโลยีและการเรียนรู ้
4. น าปัญหา อุปสรรค์ เข้าท่ีประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 

และปรับปรุงงานต่อไป 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
     การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมื อกลาง
ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นการประเมินผ่าน google form ซึ่งผลการประเมินท่ีได้จะน าไปประชุม
วางแผนงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
ห้องปฏิบัติการและด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางศูนย์มีการประชุมวางแผนงานทุกเดือน เดือนละ 
1 ครั้ง ซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการวางแผนเตรียมความพร้อมและด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1. การของบประมาณในด้านวัสดุ ของสด ในแต่ละรายวิชาประจ าปี 
2. การจัดหา/จัดจ้าง สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว ท่ีจะใช้ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
3. การประชุมเตรียมความพร้อมกับงานพัสดุ และการเงิน ในการจัดซื้อวัสดุ และของสด  
4. การวางแผนการจัดหา/จัดจ้าง วัสดุ ของสดในแต่ละปฏิบัติการของแต่ละรายวิชา ในแต่ละ

บทปฏิบัติการ 
5. การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับรายวิชาปฏิบัติการ 
6. การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดภายในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดเทอม 

อาคารสถานท่ี 

 
วิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 

 
งานบรรณสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
     การท่ีจะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จะต้องค านึงถึงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นหลักในด้านต่างๆ  ความต้องการในด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะต้องมีจ านวน
เพียงพอ ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้เรียน ด้านขั้นตอนกระบวนการของห้องสมุด ก็ควรมี
ขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และถูกต้อง ด้านบุคลากรท่ีให้บริการควรมีอัธยาศัยท่ีดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความกระตือรือร้น ให้บริการด้วยความเสมอภาค รวดเร็วและเช่ือถือได้ ด้านสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวก จะต้องมีสถานท่ีท่ีสะอาด และปลอดภัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
และจ านวนท่ีเพียงพอ ส่วนด้านการส่ือสารกับผู้ใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง มี
เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการท่ีชัดเจน และมีการแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 
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งานพัฒนานักศึกษา 
1. กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา (ระบบ sis) 

ส่วนกลางมีระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) มีระบบ การอนุญาตและไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษา ต่ ากว่า 2.00 โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาท่ี
มีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ  และผู้ท่ีจะอนุญาตได้คืออาจารย์ท่ีปรึกษา
ของนักศึกษา เป็นการสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผ่าน
เว็บ เพื่ออนุญาตการลงทะเบียนเรียน  
2. กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 

ส่วนกลาง มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาตกออก และส่งไปพร้อมกับการเสนอช่ือนักศึกษา
เพื่อไปรับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชา ท่ี
ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (สน. 57) และรายงาน
ช่ือนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพื่อให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา ส่วนกลาง มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาขอลาออก  ผ่านค าส่ังให้นักศึกษาพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งท่ีมีนักศึกษามาขอลาออก  และในค าร้องขอลาออกนักศึกษา
ต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย 
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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 รายการหลักฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
    ฝ่ายงานทะเบียนท าการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาท่ีจบและ
ตกออก อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรต้องรายงานข้อมูลนี้ในระบบ
ประกันคุณภาพ  
1. กระบวนการในการติดตามดูแลผลการศึกษาของนักศึกษา 
(ระบบ SIS)  
    ส่วนกลาง มีระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) มีระบบการ
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาท่ี
มีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  โดยระบบจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00  ลงทะเบียนเรียนโดย
อัตโนมัติ และผู้ท่ีจะอนุญาตได้คืออาจารย์ท่ีปรึกษาของ
นักศึกษา เป็นการสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมาพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ เพื่ออนุญาต
การลงทะเบียนเรียน 
2. กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก 
    ส่วนกลาง มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาตกออก และ
ส่งไปพร้อมกับการเสนอช่ือนักศึกษาเพื่อไปรับรองผล
การศึกษาประจ าภาคการศึกษา โดยในรายงานมีผล
การศึกษาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉล่ีย
ประจ าภาค และระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (สน. 57) และ
รายงานช่ือนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมประจ าภาค และระดับคะแนนเฉล่ียสะสมภาค
การศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า 
เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
    ส่วนกลาง มีระบบการรายงานช่ือนักศึกษาขอลาออก 
ผ่านค าส่ังให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้
คณะทุกครั้งท่ีมีนักศึกษามาขอลาออก และในค าร้องขอ
ลาออกนักศึกษาต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ ท่ี
ปรึกษาด้วย 
    อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ทางหลักสูตรยังไม่มีระบบการ 
Benchmark หรือน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการพื่อการ
พัฒนา 
 

- ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
งานวิศวกรรม จากงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
- https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/
Default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
-https://sis-
surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/
Lecturer/AdvisoryStudent.aspx 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
    นักศึกษาส่วนใหญจบภายใน 4 ปี ดังแสดงในตาราง http://qadata.surat.psu.ac.th/sho

wdetailtotal.php?id=121 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
    มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานท่ีท าการรวบรวมและสรุป
ความสามารถ ในการได้งานท าของบัณฑิตเป็นร้อยละของ
บัณฑิตท้ังหมด แล้วเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรต้องรายงานข้อมูลนี้ใน
ระบบประกันคุณภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ทางหลักสูตร
ยังไม่มีระบบการ Benchmark หรือน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อ
การพัฒนา 

http://www.planning.psu.ac.th/in
dex.php/information/31-job-psu 

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

หลักสูตรใช้วิธีการจัดการผ่านรายวิชา
โครงงาน และสหกิจศึกษา โดยน าผล
การด าเนินโครงการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement 
    มีการประเมินจากนักศึกษาและมีการประเมินจากสถาน
ประกอบการท่ีนักศึกษาปี 3 ไปฝึกงาน และนักศึกษาปี 4 ท่ี
ไปสหกิจศึกษา แต่มีการคัดเลือกสถานประกอบการเป็น
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตแล้วสอบถามความพึงพอใจจากตัวแทน
เท่านั้น 

- ผลประเมินของนักศึกษา 
- ผลประเมินนักศึกษาฝึกงานและสห
กิจศึกษาจากสถานประกอบการ 
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Pass Rates and Dropout Rates  

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree 
 in 

% dropout during 

3 
Years 

4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 

2557 28 - 23 1 2 2 0 0 

2558 39 - 27 5 3 4 0 0 

2559 57 - 47 4 2 4 0 0 

2560 48 38 NA NA 10 0 0 0 

2561 26 NA NA NA 5 0 0 0 

2562* 28 NA NA NA 0 0 0 0 

 
* หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 
 
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม AUN 11 
 หลักสูตรฯ มีการประชุมติดตามผลนักศึกษาตกออก และประชุมเพื่อตัดเกรดในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังมีมาตรการติดตามนักศึกษาท่ีอยู่ในสภาวะรอพินิจ และการป้องกันการลงทะเบียน
โดยไม่ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านระบบ SIS 

หลักสูตรฯ ก าลังวางมาตรการในการติดตามนักศึกษาให้จบตามเวลา การติดตามคุณภาพ
บัณฑิต อัตราการได้งานท า  

 
ข้อมูลการได้งานท า  

จากผลส ารวจภาวะการท างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2561 
(บัณฑิตรหัสนักศึกษา 2558) ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563  และเมื่อพิจารณาข้อมูลเฉพาะหลักสูตรการ
จัดการงานวิศวกรรมจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดพบว่ามีอัตราการได้งานท า 59.26% 

 
หลักสูตร ข้อมูล ท างานแล้วและ

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

 
ยังไม่มีงานท า จ านวน

บัณฑิต 
ตอบ 

แบบสอบถาม 
ร้อยละ ไม่ตอบ 

แบบสอบถาม 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการงานวิศวกรรม) 
บัณฑิตปีการศึกษา 2561 

27 27 100.00 0.00 
16 

(59.26%) 
11 

(40.74%) 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. ได้มีการจัดโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิศวกร โดย
สอดคล้องกับเกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. เป็นหลักสูตรท่ีผลิตวิศวกรด้านการจัดการท่ีสามารถสอบเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า 
ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ตาม
ข้อก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ (โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ี
หลักสูตรก าหนด โดยผ่านโครงการเตรียมความพร้อมการเลือกกลุ่มวิชาเลือก) 

3. เป็นสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีไม่ตรงกับหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเปิดสอนในภาคใต้ และเป็น
หลักสูตรน าร่อ ง ท่ีน า ไป สู่การ เปิ ดห ลัก สูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ อื่ น ๆ ต่อ ไปใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4. เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันอื่น โดยการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ (เช่น Universiti Malaysia Kelantan เป็นต้น) โดยส่งเสริมให้นักศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อท าโครงงานนักศึกษา และสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
ในช้ันปีท่ี 4 (หลักสูตร 3+1) 

5. เป็นหลักสูตรท่ีสามารถต่อยอดไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม) 

 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. การจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมให้เพียงพอส าหรับการผลิตวิศวกรท่ีมีคุณภาพสูง 
2. จัดการเรียนการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนักศึกษามีความพร้อมในการลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อ
ท าโครงงานนักศึกษา และสหกิจศึกษา 

3. การร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจักษ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวิชา 921-414 สหกิจศึกษา 1 และ 
921-415 สหกิจศึกษา 2 

4. การต่อยอดไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม 

5. เพิ่มทางเลือกในการเลือกอาชีพ คือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการเพิ่มการปฏิบัติงานเป็น
ผู้ประกอบการเสมือนเป็น ผู้ประกอบการจริง ภายใต้การดูแลจากพี่ เ ล้ียงของสถาน
ประกอบการหรื่อผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. บัณฑิตยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ จึงต้องวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์

และอาคารสถานท่ีให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิศวกร เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการในอนาคต  

2. การวางแผนก าลังคนเพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น 
3. ก าหนดแผนงานการสร้างร่วมมือกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา ท้ังในและ

ต่างประเทศ 
4. ก าหนดแผนการจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม 
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บทที่ 5 
รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  

 
CdsName CdsValues 

1.จ ำนวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนท ัง้หมด   

- ---ระดับปรญิญาตร ี 1 

- ---ระดับ ป.บัณฑติ   

- ---ระดับปรญิญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู   

- ---ระดับปรญิญาเอก   

2.จ ำนวนหลกัสูตรทีจ่ดักำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนทีต่ ัง้   

- ---ระดับปรญิญาตร ี   

- ---ระดับ ป.บัณฑติ   

- ---ระดับปรญิญาโท   

- ---ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู   

- ---ระดับปรญิญาเอก   

3.จ ำนวนนกัศกึษำปัจจุบนัท ัง้หมดทกุระดบักำรศกึษำ   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดับปรญิญาตร ี 138 

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑติ   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดับปรญิญาโท   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู   

- ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทัง้หมด - ระดับปรญิญาเอก    

4.จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท ัง้หมด รวมท ัง้ทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำตอ่   

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่    

- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 
 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 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 าแหน่งรองศาสตราจารย์   

- ---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.คณุวุฒอิำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร   
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จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรแยกตามวฒุกิารศกึษา   

- - --ระดับปรญิญาตร ี   

- - --ระดับ ป.บณัฑติ   

- - --ระดับปรญิญาโท 

 - - --ระดับ ป.บณัฑติขัน้สงู   

- - --ระดับปรญิญาเอก 6 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ดี ารงต าแหน่งทางวชิาการ   

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีไ่มม่ตี าแหน่งทางวชิาการ 2 

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ตี าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 3 

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์       1  

- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่ตี าแหน่งศาสตราจารย์   

6.จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร   

- - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ

วชิาการระดับชาต ิ 2 

- - --บทสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืใน

วารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ

เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นทีอ่อก
ประกาศารฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอื

ในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นทีอ่อก
ประกาศ 

 

- - --ผลงานทีไ่ดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร 3  

- - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2   

- - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวั่นทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏ ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 

 - - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่

ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556  9 

- - --ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิัตร 
 - - --ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้   

- - --ผลงานวจัิยทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดับชาตวิา่จา้งใหด้ าเนนิการ   

- - --ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดรั้บการจดทะเบยีน   

- - --ต าราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีไ่ดรั้บการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ
แลว้   

- - --ต าราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีผ่่านการพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแตไ่มไ่ดน้ ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอืผ่านสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมอืระหวา่งประเทศ   
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- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับภมูภิาคอาเซยีน   

- - --จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ   

- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการอา้งองิใน
ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร   

7.กำรมงีำนท ำของบณัฑติ   

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีัง้หมด 27  

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีต่อบแบบส ารวจเรือ่งการมงีานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ

การศกึษา  27  

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบอาชพี

อสิระ) 15  

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีีม่งีานท ากอ่นเขา้ศกึษา   

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีม่กีจิการของตนเองทีม่รีายไดป้ระจ าอยู่แลว้   

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีศ่กึษาตอ่ระดับบัณฑติศกึษา   

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีอ่ปุสมบท   

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีเ่กณฑท์หาร   

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีอสิระ (คา่เฉลีย่) 

              
      15,000  

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรตีาม
กรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)   

8.ผลงำนทำงวชิำกำรของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโท   

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาโททีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รอื
เผยแพร ่   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นลกัษณะใดลักษณะหนึง่    

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับชาต ิ   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับ
นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการว่าดว้ย

หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวั่นทีอ่อกประกาศ   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ

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

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

พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดสทิธบิัตร   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอืผ่านสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมอืระหวา่งประเทศ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับภมูภิาคอาเซยีน   
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- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโททัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ)   

9.ผลงำนทำงวชิำกำรของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอก   

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รอื
เผยแพร ่   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับชาต ิ   

- ---จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับ

นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการว่าดว้ย

หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ
แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวั่นทีอ่อกประกาศ   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง

วชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ
แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวั่นทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอื

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1   

- ---จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิทีป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดับนา
นานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ

เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556   

- ---ผลงานทีไ่ดรั้บการจดสทิธบิัตร   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอืผ่านสือ่
อเิลคทรอนกิส ์online   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมอืระหวา่งประเทศ   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับภมูภิาคอาเซยีน   

- ---จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกทัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ)   

 

 


