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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2562 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  

ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 
กรกฎาคม 2563) รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้  สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานจุดอ่อน จุด
แข็ง  โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

                                                                        กรกฎาคม 2563 
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ส่วนน ำ 
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บทสรุปส ำหรรบบู้บบรหหรำร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 
2563) และได้จัดท ารายงานประเมินตนเองและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 11 ด้าน 

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับท่ี 4  
2. AUN 2: Program Specification (ข้อก าหนดของหลักสูตร) 

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

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4  
5. AUN 5: Student Assessment (การประเมินผู้เรียน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4  
6. AUN 6: Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4  
7. AUN 7: Support Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
11. AUN 11: Output (ผลผลิต) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4 
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บทที่ 2 รำยงำนูลกำรด ำเนนหนงำนองงหรลบกส้รรรำมเนกณฑ์มำรรฐำนหรลบกส้รร 
 
ตารางท่ี 10 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ตามเกณฑ์) 
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์) 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร  
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 11 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ์ 

1.ดร.ภัทราพร วรินทรเวช* 
380990065091  

Ph.D. Computer Science  
2556 

   

2. ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ* 
3909800085765 
 

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

   

3. นายสันติ โชติแก้ว* 
3909800655677 
 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
2546 

   

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

M.Sc. (Computer 
Science)  
2533 

   

5. ดร.ณัฐพร ทองศรี Ph.D. (Management 
Science and 
Engineering), Huazhong 
University of Science & 
Technology, 2561 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

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

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รศ.ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไป ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ....................................................................................................... .......... 
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ตารางที่ 12 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1) อาจารย ์
นางสาวภัทราพร วรินทรเวช* 

Ph.D. Computer Sciences 
  

 

2) อาจารย ์
นายวิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ* 

Ph.D. Engineering 
  

 

3) อาจารย ์
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ* 

Ph.D. Informatics 
  

 

4) อาจารย ์
 นายสันติ โชตแิก้ว 

วท.ม. 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์  

 

5) อาจารย ์
นางสาวธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน ์

วท.ม.  
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

6) อาจารย ์
ผศ.อภิรดา  ธาดาเดช 

M.Sc. (Computer Science)  
2533  

 

7) อาจารย ์
 นางสาวขนิษฐา พัฒนสิงห ์

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 

 

8) อาจารย ์
นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ 

ค.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ 
งานอาชีพ  

 

9) อาจารย ์
 นางสาวจินดา คงเจริญ 

Ph.D. Applied Statistic 
 

 

10) อาจารย ์
นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ ์

บธ.ม. การเงิน 
 

 

11) อาจารย ์
 นางสาวบุญฑริกา ใจกระจ่าง 

Ph.D. Accounting and Finance 
 

 

12) อาจารย ์
นางสาวปรียา ริยาพันธ ์

Ph.D. Mathematics and  
Applied Statistics  

 

13) อาจารย ์
 นางสาวปิยภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร 

M.Ed. 
Leadership and Management  

 

14) อาจารย ์
นางสาวนพวรรณ เมืองแก้ว 

อ.ม. ภาษาไทย 
 

 

15) อาจารย ์
 นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
 

 

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
นางสาวบุญญสีา แซ่หล่อ 

กศ.ด. คณติศาสตรเ์พื่อการศึกษา 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

17) อาจารย ์
นายภาสกร อินทรารณุ 

ปร.ด. รัฐศาสตร ์
 

 

18) อาจารย ์
นางสาวรพี พงษ์พาณิช 

Ph.D. Agricultural Economics 
 

 

19) อาจารย ์
นางสาวระพีพันธ์ เผา่ชู 

Ph.D. Mathematics and  
Applied Statistics  

 

20) อาจารย ์
นางสาวลิเลียน วิวัฒน ์

ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

21) อาจารย ์
นางสาววาสนา บุญแสวง 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 

 

22) อาจารย ์
นางสาวศิวิภา พฤฒิคณ ี

วท.ม. 
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

23) อาจารย ์
นางสลิลลา หริัญสาลี สังข์ทอง 

M.A. Applied Linguistics 
 

 

24) อาจารย ์
นางสาวสิรภิัทร์ โชติช่วง 

Ph.D. Marketing 
 

 

25) อาจารย ์
นางสาวสุพัตรา พุฒิเนาวรตัน ์

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

26) อาจารย ์
นางอุไรรัตน์ อดเิทพสถิต 

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 

 

27) อาจารย ์
TUNA GIRGIN 

Economics 
 

 

28) อาจารย ์
 นางเบญญาภา ขจรบญุ 

บธ.ม. บัญชีและการเงิน 
 

 

29) ดร.ณัฐพร ทองศร ี Ph.D. (Management Science 
and Engineering), Huazhong 
University of Science & 
Technology,2561 

 

 

เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เริ่มเปดิหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงใหแ้ล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัยเกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตารางท่ี 13 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในแค่ละครั้ง 

 วาระการประชุม 

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

  มคอ. 2 

3 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

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

   

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

   

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
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บทที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1.1 ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรได้
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559  

โดยในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 (รหัส 60-61) ใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 58-59) ใช้เล่ม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งเดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีที่ สกอ. ก าหนด ได้มีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  และใช้กรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) มาพิจารณา
ก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้น จากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (มอ. 
991.1/2864) ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติให้ควบรวมสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตรควบรวมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดการเรียนการสอนให้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งผลต่ออัตราการได้งานท าของ
บัณฑิตต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

1.2.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืองานธุรกิจ 

1.2.2 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
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1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร 

2) หลักสูตรนี้ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3) หลักสูตรนี้บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเป็น

ผู้ประกอบการ 
 
1.2.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 
1.3 โครงสร้างการจัดการองค์กร และการบริหารจัดการ 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน 
ภารกิจ โดยมีหน่วยงานกลางของวิทยาเขตด าเนินการด้านบริหารบุคคล แผนและงบประมาณ งานอาคารและทรัพย์สิน 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และส่วนใหญ่ของงานวิชาการ ส าหรับคณะมีการด าเนินงานในการบริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะ ซึ่งคณบดีมีทีมงานบริหารคณะ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ และหัวหน้าสาขา 8 
สาขา ดังแผนผังต่อไปนี้ 
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 การบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้สอนใน  หลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยมีการบริหารจัดการภายใต้หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์  ประยุกต์และ
สารสนเทศ ซึ่งมีโครงสร้างในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

ประธานและกรรมการบรหิาร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานและกรรมการบรหิาร

หลักสูตรระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
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1.4 นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยึด
แนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ซึ่งได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่กระท าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 
CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ
สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพดังนี้  

1. คณะจัดต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ส าหรับดูแลงานด้านประกันคุณภาพของคณะ ทั้งหมด  
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ โดยประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

เป็นประธาน และตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะเป็น QMR เพ่ือประสานงานและรวบรวม ข้อมูลส าหรับจัดท า
รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งดูแลคุณภาพ ของ
หลักสูตรในแง่คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตร โครงสร้าง และรายวิชาต่าง ๆ 
 
 
1.5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต 

1.5.1 โครงสร้างหลักสูตร   

ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต  
1)    กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  
2)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต  
3)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต  
1)    กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต  
2)    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต  
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-      กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต  
-      กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 12 หน่วยกิต  
-      กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต  
-      กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต  
3)    กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต  
4)    โครงงานหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

 

 ในเดือน มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวนโยบายการเรียนการสอนด้านวิชาศึกษาทั่วไป โดย
หลักสูตรระบบสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา หมวดศึกษาทั่วไปดังนี้ 
 กลุ่มวิชาด้านศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  จ านวน 4 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาด้านความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  จ านวน 5 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกิต 
. กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  จ านวน 4 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน 4 หน่วยกิต  
1.5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

o ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
o ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
o ผศ.อภิรดา ธาดาเดช  
o อาจารย์สันติ โชติแก้ว 
o ดร.ณัฐพร ทองศรี 

 
 

1.5.3 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 
 ตารางที่ 1 นักศึกษาปัจจุบัน 
 

รหัสนักศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวน 4 4 15 14 7 0 

 
ที่มา: ข้อมูลจากระบบงานทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php  

 

 

 

http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php
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 ตารางที่ 2 ศิษย์เก่า 
 

รหัสนักศึกษา 

สถานะ ตกออก/ 
ย้ายคณะ/ 
และลาออก 

% ตกออก/ 
ย้ายคณะ/ 
และลาออก 

ส าเร็จ
การศึกษา 

% ส าเร็จ
การศึกษา 

ก าลัง
ศึกษา 

รวมท้ังหมด 
2548 ศิษย์เก่า 

 
0 0 27 100 0 27 

2549 10 66.67 5 33.33 0 15 
2550 32 32.99 65 67.01 0 97 
2551 30 23.26 99 76.74 0 129 

2552 21 23.33 69 76.67 0 90 
2553 11 14.29 66 85.71 0 77 

2554 26 18.71 113 81.29 0 139 
2555 21 39.62 32 60.38 0 53 
2556 42 44.68 52 55.32 0 94 

2557 41 49.4 42 50.6 0 83 
2558 22 40.74 26 48.15 6 54 

2559 นักศึกษา
ปัจจุบัน 

41 56.16 28 0 4 73 
2560 3 16.67 0 0 15 18 

2561 0 0 0 0 14 14 
2562  0 0 0 0 7 7 
2563  0 0 0 0 0 0 

ที่มา: http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php  
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศ าษาส าเร็จการศึกษา (นักศึกษารหัส 48-58) รวมมีศิษย์เก่าของหลักสูตรรวม
ระยะเวลา 10 ปีที่ผลิตบัณฑิตจ านวน 858 คน นักศึกษาที่รุ่นแรกเปิดรับในปีการศึกษา 2548  (นักศึกษารหัส 48-49 
เล่มหลักสูตร พ.ศ. 2548) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 (นักศึกษารหัส 50-54) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(นักศึกษารหัส 55-59) และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559 
(นักศึกษารหัส 60-62) ดังข้อมูลในตารางที่ 2  

โดยหลักสูตรปรับปรุงบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ หลังจากย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี 2560 ท าให้ยอดรับนักศึกษาน้อยลงอย่างเห็นได้ขัดเจน (เริ่มรับในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษารหัส 2560) เนื่องจากเดิม สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ท า
ให้กลุ่มเป้าหมายเดิม คือนักเรียนสายศิลป์-ค านวณ ไม่เลือกเรียนดังที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษามองเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ 
ทั้ง ๆ ที่ปริญญาที่ให้ยังคงเป็นบริหารธุรกิจ (ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน) กอรปกับ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความ

http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php%20ณ


Page I 21 
 

ใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดจากสับสนได้  ด้วยเหตุนี้ การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้น นโยบายของมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
หลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีมติให้ควบรวมสองหลักสูตร ได้แก่  หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) เข้าด้วยกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรควบรวมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหลักสูตร โดยให้จัดกลุ่มวิชา (Module) ครอบคลุมของทั้งสองหลักสูตรเดิม และเพ่ิมเติมวิชาใหม่ตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.6 บุคลากรสนับสนุน 
 ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ 

1. นางสาวมารินี บ้านนา รับผิดชอบด้านการประชุมสาขาวิชา 
2. นางสาวอมรทิพย์ นิลสม รับผิดชอบด้านวิชาการของสาขาวิชา 
3. นางสาว ธิดารัตน์ คงสังข์ รับผิดชอบด้านงานวิจัย 
4. นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ 
5. นางสนธยา สนธิสวุรรณ รบัผิดชอบด้านงานบุคคล  

 
1.7 นักศึกษา 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรตามชั้นปี 
 

รหัสนักศึกษา 2563 2562 2561 2560 2559 2558 รวม 
ชั้นป ี ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี5 

จ านวน 0 7 14 15 4 4 74 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 62 
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1.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตารางที่ 4 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานท่ีเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
- ห้องปฏิบัติการ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ท่ีนั่ง จ านวน 3 ห้อง 

ชื่ออาคาร ลักษณะรูปทรง พื้นที่รวม (ตรม.) การใช้ประโยชน ์
อาคารเรียน    

1) อาคารศูนย์ปฏบิัติการวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง 

อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้นทรง
ปั้นหยา 

18,197 เพื่อเป็นอาคารเรียนและ 
อาคารปฏิบัตกิาร 

2) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและ
อาคารเรียนรวม 

ทรงโค้งตัวยู 29,497  เพื่อการเรียนการสอน 

อาคาร    

3) โรงอาหาร  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น 
ทรงกลม ชั้นล่างเปิดโล่ง 

226.28 โรงอาหาร 

4) อาคารเรียนและส านกังานวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี และหอประชุมพร้อม
ครุภัณฑ์ 2 หลัง  

ขนาด 2 ชั้น รูปแบบขยายหน้าจั่ว
ทางเข้าหอประชุมแบบฝังฝ้าเพ
ด้าน 

5,508 ส านักงาน หอ้งประชุม และ
หอประชุม 

5) โรงสูบน้ า 2 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว 20 โรงสูบน้ า 

6) ถังน้ าใต้ดินทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก ์ 300 ลบ.ม. ถังเก็บน้ า 

7) ถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
11.60  

เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จา่ย
ภายในวิทยาเขต 

8) แทงค์เก็บน้ า ค.ส.ล.  ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจั่ว 56.18 เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จา่ย
ภายในวิทยาเขต 

9) โรงสูบน้ า 1 หลัง อาคารที่พักอาศัย วงกลม 5  เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จา่ย
ภายในวิทยาเขต 

    

10) อาคารหอพกันักศึกษา 
 

อาคาร 4 ชั้น จ านวน 4 หลัง มี
ห้องพักรวม 400 ยูนิต ไม่มีลิฟท ์

12,795 หอพักนกัศึกษา (โดยสหกรณ์
ออมทรัพย ์มอ.) 

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

 

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

 
 

15,744 
704 
676 
675 

 

12) หอพักนกัศึกษา 
- หอพักนกัวิจยั 
- หอพักนกัศึกษาชาย 
- หอพักนกัศึกษาหญิง 

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

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

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

- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
   
1.9 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ตารางที่ 5 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิสัยทัศน์และพันธกจิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบณัฑิต บรกิารวิชาการ 
และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     หลกัเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มโีอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเปน็ผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบตัิสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา 

คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนส์ากลให้แก่บณัฑิต 
ที่มา : http://www.psu.ac.th/th/vision 
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1.10 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
ตารางที่ 6 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์และพันธกจิของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

เป็นคณะชั้นน าของภาคใต ้ ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
พันธกิจ 
1. ผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2. ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4. พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ที่มา: http://scit.surat.psu.ac.th 

 

 
1.11 วิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 
รำรำงท่ี 7 วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงคณะศหลปศำสรร์และวหทยำกำรจบดกำร 

วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงคณะศหลปศำสรร์และวหทยำกำรจบดกำร 

วหสบยทบศน์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ใน
ระดับภาคใต้  
พบนธกหจ 
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ 
การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้  

ที่มำ: http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/about.php 
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1.12 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ มีความสมดุลกันระหว่างความรู้ และทักษะทั่วไป (Generic) และ
เฉพาะทาง (Subject Specific) ดังตารางที่ 7 และความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. ดังในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทาง 
 

คุณสมบัติท่ัวไป (General Specification) 
1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ กับ
กรอบมาตรฐานของ สกอ. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 

คว
าม

รู้ 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งบ

ุคค
ลแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเค
รา

ะห
์เช

ิงต
ัวเล

ข 
กา

ร-
สื่อ

สา
ร แ

ละ
กา

รใ
ช้เ

ทค
โน

โล
ยสี

าร
สน

เท
ศ 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

     

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและ
กระบวนการทางธุรกิจ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศได้ 

     

7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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บทที่ 3 ูลกำรด ำเนนหนงำนรำมเนกณฑ์ AUN QA 
 
ระดับการประเมินเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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AUN 1 Expected Learning Outcomes 
 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 

and mission of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic (i.e. transferable) 

learning outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 

the requirements of the stakeholders [4] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    4.0    

 

AUN-QA Criterion 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and mission 

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

2.  The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and lesson should 

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

expected learning outcomes. 

3.  The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to the knowledge and skills 

of the subject discipline; and generic (sometimes called transferable skills) outcomes that relate to any and 

all disciplines e.g. written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding 

skills, etc. 

4.  The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect the relevant 

demands and needs of the stakeholders. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 
 

1 .1The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university 
ูลกำรด ำเนนหนงำน 

การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการก าหนดกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร ดังรูปที่ 1.1 ในขั้นตอน 
1-5 และในขั้นตอน ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจะรับผิดชอบโดยหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรได้
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีที่ สกอ. ก าหนด มีการวางแผนและขั้นตอนการปรบปรุงหลักสูตรให้
ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต ดังรูปที่ 3.1  การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  และใช้กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) มาพิจารณาก าหนดทิศทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2556  

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้น จากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (มอ. 
991.1/2864) ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติให้ควบรวมสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) เข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรเป็นไปตามหลักการของ Object Learning Outcome (OBE) โดยมีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้มี
ส่วนได้เสียต่อหลักสูตร ได้แก่ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
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อบ้นรงนกำรด ำเนนหนกำรพบฒนำ/ปรบบปรุงหรลบกส้รร 

 
รูปที่ 1.1  ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดเวลาของ สกอ. 
ปรับปรุงจาก http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc 
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ูลกำรด ำเนนหนงำน 

1. มีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
โดยการแต่งตั้งจากคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 
2.เตรียมข้อมูลเพ่ือให้เป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยพิจารณาโดยใช้ข้อมูลกรอบ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1)เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
แล้ว ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงในตารางที่ 5 และ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที่ 6 รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังแสดงในตารางที่ 7เนื่องจากมีการบูรณาการน าศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ
และการจัดการมาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

 
รำรำงท่ี 5 วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงมหรำวหทยำลบยสงอลำนครหนทร์   
วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงมหรำวหทยำลบยสงอลำนครหนทร์   

วหสบยทบศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พบนธกหจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     หลัก

เศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือ

สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
ที่มำ : http://www.psu.ac.th/th/vision 
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รำรำงท่ี 6 วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงคณะวหทยำศำสรร์และเนทคโนโลยีงุรสำหรกรรม 

วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงคณะวหทยำศำสรร์และเนทคโนโลยีงุรสำหรกรรม   
วหสบยทบศน์   

เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้  ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

พบนธกหจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มี
คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2. ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
3.การให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4. พัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่มำ: http://scit.surat.psu.ac.th 

 

รำรำงท่ี 7 วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงคณะศหลปศำสรร์และวหทยำกำรจบดกำร 

วหสบยทบศน์และพบนธกหจองงคณะศหลปศำสรร์และวหทยำกำรจบดกำร 

วหสบยทบศน์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ใน
ระดับภาคใต้  
พบนธกหจ 
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ 
การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้  

ที่มำ: http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/about.php 
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3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและวางแผนก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Expected Learning Outcome: ELO) แสดงดังตารางที่ 1.1 และตารางที่ 1.2 แสดงการแสดงความสอดคล้องของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 
รำรำงที่ 1.1 ปรบชญำ และูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงองงบบณฑหรที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: 
ELO) องงหรลบกส้รรบรหหรำรธุรกหจบบณฑหร สำอำระบบสำรสนเนทศ 

ปรบชญำองงหรลบกส้รรระบบสำรสนเนทศ  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ ซึ่ง 

ูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงองงบบณฑหรที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 
1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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รำรำงที่ 1.2 กำรแสดงควำมสงดคลบงงองงูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงกบบวหสบยทบศน์ พบนธกหจ และูลกำรเนรียนร้บที่
คำดหรวบงองงบบณฑหรที่พึงประสงค์ 

รำยกำร ELO 
มหรำวหทยำลบย 

คณะวหทยำศำสร ร์
แ ล ะ เน ท ค โ น โ ล ยี
งุรสำหรกรรม   

คณะศหลปศำสรร์และ
วหทยำกำรจบดกำร 

วหสบยทบศน์ พบนธกหจ วหสบยทบศน์ พบนธกหจ วหสบยทบศน์ พบนธกหจ 

1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 
1 

  

2. มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสังคม 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 
1 

  

3. มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

  
พันธกิจ 3 

  
พันธกิจ 
1 

  

4 .  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
องค์ประกอบและกระบวนการทาง
ธุรกิจ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 
1 

  

5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศได้ อย่ าง
เหมาะสม 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 
2 

  

6. สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 
2 

  

7. มีความสามารถในการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

  
พันธกิจ 2-3 

  
พันธกิจ 
2 
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4. สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning 
Outcome: ELO) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการกลั่นกรอง ปรับปรุง ต่อไป 
 
5. ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพิจารณาน
แผนการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ สภาพการ เรี ยนรู้ ของนักศึกษา ที่ สอดรับกับกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
ปัจจุบันหลักสูตรมีรายละเอียด Learning Outcomes ที่ก าหนดอยู่ในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ที่จัดท าตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิตที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งเอกสารหลักสูตรได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่บนเว็บไซต์ของคณะฯ 
(http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=course.php&courseId=5) 
 
รำยละเนงียดหรลบกฐำน AUN1.1 
 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 (มคอ.2) (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
2.  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ที่เว็บไซต์ 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php 
4.  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
5.  วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เว็บไซต์  http://scit.surat.psu.ac.th 
6. วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่เว็บไซต์  ท่ีมา:  
http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/about.php 
7. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
8. ข้อมูลการส ารวจคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ (ส าหรับหลักสตูรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564) 

 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 

 รายงานสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประกอบการต่อการฝึกสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ (โฟวเดอร์ ศิษย์เกา่/ผู้ประกอบกอบการ) 

9.กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
10. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตร ี(โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
 

 

http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=course.php&courseId=5
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes ูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงครงบคลุมทบ้งูลกำรเนรียนร้บ  เนฉพำะทำงองงศำสรร์นบ้นๆ และูลกำร
เนรียนร้บทบ่วไป 
 
ูลกำรด ำเนนหนงำน 

1.จ าแนกคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทาง 
เมื่อหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ELO) ของหลักสูตรให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแล้ว ทางหลักสูตรได้
จ าแนก  ELO ออกเป็น คุณสมบัติทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบ
ของสังคม และ คุณสมบัติเฉพาะทาง ซึ่งเก่ียวข้องกับทักษะวิชาชีพที่บูรณาการศาสตร์ด้าน บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 8 โดย ELO ที่จ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกเป็น 2 ด้าน
ได้ Mapping กับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. แสดงดังตารางที่ 9 
 
 
รำรำงที่ 8 ูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงองงบบณฑหรที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) องง
หรลบกส้รรบรหหรำรธุรกหจบบณฑหร สำอำระบบสำรสนเนทศ แบ่งเนป็นคุณสมบบรหทบ่วไป และคุณสมบบรหเนฉพำะทำง 

คุณสมบบรหทบ่วไป (General Specification) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

คุณสมบบรหเนฉพำะทำง (Subject Specification) 

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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เมื่อก าหนดทางหลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้ว จึงได้จ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย Mapping กับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. แสดง
ดังตารางที่ 9 

รำรำงที่ 9 ควำมสบมพบนธ์ระหรว่ำงูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงองงบบณฑหรที่พึงประสงค์องงหรลบกส้รรระบบสำรสนเนทศ 
กบบกรงบมำรรฐำนองง สกง. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

     

4) มีความรู้ความเข้า ใจในองค์ประกอบและ
กระบวนการทางธุรกิจ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศได้ 

     

7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง 
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รำยละเนงียดหรลบกฐำน AUN 1.2 
1. หนังสือรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) จาก สกอ.  
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ที่เว็บไซต์ 
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php 
3. รายงานสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการฝึกสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

  ูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบงสะทบงนควำมรบงงกำรองง  ู้บมีส่วนไดบส่วนเนสียงย่ำงชบดเนจน 

ูลกำรด ำเนนหนงำน 
 
กระบวนกำรวำงแูนก ำหรนด ELO หรลบกส้รรไดบรบบฟังควำมคหดเนหร็นจำกกลุ่มู้บมีส่วนไดบเนสีย ดบงนี้ 
1.  กลุ่มู้บทรงคุณวุฒห 
มีการวิพากษ์ หลักสูตรฯ ทุกรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  คณะกรรมกำรบรหหรำรหรลบกส้รรฯ และ กลุ่มงำจำรย์ู้บสงน 
มีการประชุม วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นประจ าทุกเดือน  ในการประชุมประจ าเดือน
ของภาควิชาฯเมื่อมีการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น
ย้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
3.  กลุ่มู้บประกงบกำร 
อาจารย์นิเทศประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ในประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาของหลักสูตรฯ วัตถุประสงค์ และทักษะความรู้
ของนักศึกษาที่หน่วยงานต้องการและสามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง 
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโดยมีอาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานที่ฝึกงาน 
หน่วยงานภายนอกน าผลงานของนักศึกษาไปใช้งานจริง 
4.  ศหษย์เนก่ำ 
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรธรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นบกศึกษำปัจจุบบน 
จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
 

เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป จะน าเอาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นมาให้ในการปรับปรุง ELO 
ต่อไปและส าหรับการเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2546 ได้ประชุมได้เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียต่อหลักสูตร และ
รายงานต่อสภาวิทยาเขตเพ่ือน าไปพัฒนาปรุงหลักสูตรต่อไป  
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ส าหรับการเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2546 ได้ประชุมเตรียมวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ล าดับขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ดังต่อไปนี้ 

ล ำดบบ กหจกรรม 

1 การก าหนด Stakeholders  

2 เก็บข้อมูล Stakeholder’s needs 

3 วิเคราะห์ Stakeholder’s needs 
Vision Mission ของ PSU & คณะ, IWISEe, ปรัชญาการจัดการศึกษาของ GE 

4 Graduate Attributes และ PLO ลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

5 การก าหนด KAS ที่สอดคล้องกับ PLOs 
ท าตาราง Mapping ของ PLOs ตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy 

6 ก าหนด Module/รายวิชา 
ก าหนดโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร 

7 แผนการจัดการเรียนการตลอดหลักสูตร 
ก าหนด Course Learning Outcomes (CLOs) 
ก าหนด Lesson Learning Outcomes (LLOs) 

8 เล่มหลักสูตร/Curriculum (มคอ.2) เสร็จสมบูรณ์ 

 
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร หลังจากได้ประชุมได้เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียต่อหลักสูตร  จากการ

สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ได้ผลการวิเคราะห์  Program Learning outcome (PLO) ของ 
หลักสูตรปรับปรุง IT+IS น าเสนอต่อ สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นได้ข้อเสนอแนะน ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณา จึงได้ วิเคราะห์  Program Learning outcome (PLO) ของ หลักสูตร
ปรับปรุง ดังแสดงในตารางที่ 1.3 
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ตารางที่ 1.3  Program Learning outcome (PLO) ที่ปรับปรุงหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากกรรมผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการกลั่นกรอง  
 

Program Learning outcome (PLO) เนดหม Program Learning outcome (PLO) ปรบบปรุง 
PLO 1 วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สร้ างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

PLO 1 ประยุกต์องค์ความรู้  และเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจ 

PLO 2 อธิบาย วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

PLO 2 วิ เคราะห์และน า เสนอข้อมูลตามหลัก
วิทยาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 3 เขียนโมเดลทางธุรกิจดิจิตอล PLO 3 มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผุ้ประกอบการ 
PLO 4 ท างานเป็นทีม สื่อสารและประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

PLO 4 ท างานเป็นทีม สื่อสารและประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

PLO 5 ปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง แสวงหาความรู้ เ พ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

PLO 5 ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

PLO 6 มี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริ ยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะ ถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 

PLO 6 มี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริ ยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะ 

 
 

รำยละเนงียดหรลบกฐำน AUN1.2 
  
1. รายงานข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร  (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
2. รายงานสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการฝึกสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
3.  รายงานสรุปผลโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 
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AUN 2 Programme Specification 
 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

2 Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN-QA Criterion  
1.  The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course specifications for 

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

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

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรได้พัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559  

โดยปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2562) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 60-62) ใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ในการเรียนการสอน ไปแล้ว 3 ปี นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ใช้เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่ง
เดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีที่ สกอ. ก าหนด ได้มีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  และใช้กรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) มาพิจารณาก าหนดทิศ
ทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2556 โดย ณ ช่วงเวลาการปรับปรุงเล่มหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2554 แนวปฏิบัติการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome: ELO ได้ยึดตามแนวผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ-สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากมีแนวปฏิบัติการได้มาซึ่ง ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome: ELO ที่แต่ละหลักสูตรต้องก าหนดให้เฉพาะเจาะจง คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงมีการประชุมเพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นตามแนวทาง OBE จากการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
เนื่องจากมีการบูรณาการน าศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาผนวกกับเทคโนโลยีและสอบถามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาปัจจุบัน จากการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่า จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
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ประชุมและวางแผนก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 
แสดงดังตารางที่ 8 และตารางท่ี 9 แสดงการแสดงความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และคณะกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 

ตารางที่ 8 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะทาง 

 

คุณสมบัติทั่วไป (General Specification) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

7) มีความสามารถในการเรยีนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ 

กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของบัณฑติที่พึงประสงค ์

คุณ
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ิเค
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ใช้
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นโ
ลย
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รส
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ทศ

 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสุขและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

     

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการ
ทางธุรกิจ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศได ้

     

7) มีความสามารถในการเรยีนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 
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มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยโดยมีกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตร มีรายละเอียดการปรับปรุง ดังตารางที่ 2.1-2.3 

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ 2554) กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2559 กับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ 
(หน่วยกิต) 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 32 32 
 1) กลุ่มวิชาภาษา  15 15 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  11 11 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 6 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 97 85 
 1) กลุ่มวิชาแกน  33 30 
 2) กลุ่มเฉพาะด้าน  46 42 
 -กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต์ 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
 - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

   

 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 
 4) โครงงานหรือสหกิจศึกษา   

 12 
6 

6 
7 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
รวม 120-150 135 123 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี

รายละเอียดการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Bachelor of Business Administration Program 
in Information Technology Business 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ 
Bachelor of Business Administration Program 
in Information System 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
Bachelor of Business Administration 
(Information Technology Business) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
Bachelor of Business Administration 
(Information System) 

3. ปรัชญา 
 เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาธุรกิจที่
มีทักษะในการค้นคว้า   การวิเคราะห์ วิจัย มีทักษะ
ความสามารถในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ มี
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความ เป็นผู้ น าที่ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และ
รับผิดชอบตอ่สังคม สามารถเรียรู้และพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก 

3. ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
งานธุรกิจ 

4. วัตถุประสงค ์
1) มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และประยุกต์ใช้กับการบริหาร พัฒนาธุรกิจ 
3) มีความสามารถในการประสานงานระหว่าง

ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง 

อ่าน และการเขียน 
5) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค ์
1) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและ

กระบวนการด าเนินธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
 
 

4) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ   
ได้ด้วยตนเอง 
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6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
8) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
ตารางที่ 2.3   การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
935-141  ทักษะการสื่อสาร 3(3-0-6) 
935-161  การฟังพูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
935-162  การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
วิชาเลือกภาษา 2(x-y-z) 
วิชาเลือกภาษา 2(x-y-z) 
วิชาเลือกภาษา 2(x-y-z) 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 
        และสังคมศาสตร ์
935-123 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
935-146  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
935-221  เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 
935-229  กิจกรรมเสริมหลักสตูร1 1(0-0-3) 
xxx-xxx  พละศึกษา 1(0-2-1) 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
        และคณิตศาสตร ์
937-101  หลักคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
937-194  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 และสังคม 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
936-001 ทักษะการสื่อสาร 3(3-0-6) 
936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3(3-0-6) 
936-005 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 
 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 
        และสังคมศาสตร ์
925-001 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
934-359 กิจกรรมเสริมหลักสตูร1 1(0-0-3) 
935-xxx พละศึกษา 1(0-2-1) 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
        และคณิตศาสตร ์
934-001 คณิตศาสตร์และสถติ ิ 3(3-0-6) 

  ในชีวิตประจ าวัน 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ 3(3-0-6) 
931-104 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 
926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ 3(3-0-6) 
926-141 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
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926-121 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
926-202 พฤติกรรมองค์กรและ 3(3-0-6) 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
926-203 นวัตกรรมและ 3(3-0-6) 
 โอกาสทางธุรกิจ 
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
926-232 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
926-342 การจัดการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
926-391 การจัดการซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 และโลจสิติกสส์ าหรับธุรกิจ 
926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ 3(3-0-6) 
929-100 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 46 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและ 15 หน่วยกิต 
ระบบสารสนเทศ  
928-351 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 
928-400 กฎหมายธรุกิจเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
928-401 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
937-203 สถิติประยุกต ์ 3(3-0-6) 
937-350  การวิเคราะห์และออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบ 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต ์ 13 หน่วยกิต 
928-111 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น 3(3-0-6) 
928-320 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
928-490 สัมมนา 1(0-2-1) 
937-250 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
937-353 การจัดการโครงการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 9 หน่วยกิต 
ซอฟต์แวร ์
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-332 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 
 

926-151 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
926-221 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
926-231 การจัดการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
926-261 ผู้ประกอบการและ 3(2-2-5) 
 การสร้างธุรกิจใหม ่
929-100 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
931-104 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
934-302 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและ 15 หน่วยกิต 
ระบบสารสนเทศ  
934-301 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบ 
934-310 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 3(3-0-6) 
934-321 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
934-340 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 
934-440 ความมั่นคงของระบบ 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต ์ 12 หน่วยกิต 
934-205 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
934-303 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
934-304 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
934-315 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 
 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 9 หน่วยกิต 
ซอฟต์แวร ์
934-101 หลักการโปรแกรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร ์
 
934-104 อัลกอริทึมและ 3(2-2-5) 
  โครงสร้างข้อมูล 
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กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 
937-150 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 
937-151 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 
 (ทักษะคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา) 
937-152 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-1) 
 (ทักษะการเขียนโปรแกรม) 
937-153 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
937-255 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 1(0-2-1) 
 (ทักษะด้านมัลติมีเดีย) 

934-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
934-200 คณิตศาสตร์ดสีครตี 3(3-0-6) 
934-206 หลักการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
  และเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  

- กลุ่มวิชาชีพเลือก  27 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนเพียง 1 กลุ่มวิชา ต่อไปนี ้
กลุ่มวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 18 หน่วยกิต 
928-121 ปฏิบัติการพาณิชย ์  1(0-2-1) 
  อิเล็กทรอนิกส์ 1  
928-122 ปฏิบัติการพาณิชย ์  1(0-2-1) 
 อิเล็กทรอนิกส์ 2  
928-123 ปฏิบัติการพาณิชย ์  1(0-2-1) 
 อิเล็กทรอนิกส์ 3  
928-322  ระบบการช าระเงิน  3(3-0-6) 
 อิเล็กทรอนิกส ์  
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
937-350  การวิเคราะห์และ 3(3-0-6) 
 ออกแบบระบบ 
937-352 การออกแบบและ  3(3-0-6) 
 การจัดการเว็บไซต ์  
928-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  
และเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
926-321  พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(3-0-6) 
928-221 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
928-323  การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-351 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

-  กลุ่มวิชาชีพเลือก 6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี ้
934-327 คลังข้อมูลและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
934-328 การจัดการความรู้   3(3-0-6) 
934-329 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
934-341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
934-342 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
934-404 การออกแบบและ 3(2-2-5) 
 การจัดการเว็บไซต ์  
934-414  การทวนสอบและ  3(2-2-5) 
 การทดสอบซอฟต์แวร ์
934-441 การตรวจสอบเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
934-449 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลย ี 1-3(x-y-z) 
 สารสนเทศ 
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928-361 การโฆษณาบนอินเตอร์เนต็ 3(3-0-6) 
928-429 หัวข้อพิเศษทางพาณิชย์ 1-3(x-y-z) 
  อิเล็กทรอนิกส ์  
931-271  การจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  ระหว่างประเทศ  
937-456 การเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
  บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่  
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 18 หน่วยกิต 
928-131  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1(0-2-1) 
 เพื่อธุรกิจ 1  
928-132 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1(0-2-1) 
 เพื่อธุรกิจ 2  
928-133 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1(0-2-1) 
 เพื่อธุรกิจ 3  
928-332 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
928-351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
928-434 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 
937-350 การวิเคราะห์และ  3(3-0-6) 
 ออกแบบระบบ 
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 9  
หน่วยกิต 
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-350 ระบบสารสนเทศการเงิน 3(3-0-6) 
 และการบัญช ี  
928-352 ระบบสารสนเทศการผลติ 3(3-0-6) 
 และโลจสิติกส ์  
928-353 ระบบสารสนเทศการตลาด 3(3-0-6) 
 และลูกค้าสมัพันธ์  
928-354 ระบบสารสนเทศการจัดการ 3(3-0-6) 
 ทรัพยากรมนุษย ์  
926-358 การพัฒนาการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
 ในที่ท างาน  
928-431 ระบบสนบัสนุนการ  3(3-0-6) 
 ตัดสินใจทางธุรกิจ  
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928-459 หัวข้อพิเศษทางระบบ 1-3(x-y-z) สารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ  
937-452 การตรวจสอบเทคโนโลย ี3(3-0-6) สารสนเทศ
   
937-456 การเขียนโปรแกรม  3(3-0-6) 
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
กลุ่มวิชาธุรกิจ
สารสนเทศ  
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 18 หน่วยกิต 
928-161 ปฏิบัติการธรุกิจสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
928-162 ปฏิบัติการธรุกิจสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
928-163 ปฏิบัติการธรุกิจสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
928-210 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับ 3(3-0-6) 
  ธุรกิจ 
928-311 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(3-0-6) 
928-461 ธุรกิจสื่อสารสนเทศ 3(3-0-6) 
และเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
928-211 ดนตรีคอมพิวเตอร ์  3(3-0-6) 
928-263 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์  3(3-0-6) 
  และการสื่อข่าว  
928-310 คอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 3(3-0-6) 
  ส าหรับงานดนตร ี
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-362 การผลิตสื่อเสยีง 3(3-0-6) 
928-363 การผลิตสื่อภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
928-412 การสร้างชุดการเรียน 3(3-0-6) 
  คอมพิวเตอร ์  
928-462 การขายและบริหารสื่อ 3(3-0-6) 
  สารสนเทศ  
928-463 การท าบทความและสารคด ี 3(3-0-6) 
928-464 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
928-469 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจ 1-3(x-y-z) 
  สารสนเทศ  
937-454 การออกแบบและ 3(3-0-6) 
  พัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์
937-456 การเขียนโปรแกรมบน 3(3-0-6) 
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  อุปกรณ์เคลื่อนที ่
-โครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
937-491 โครงงานนักศึกษา 1 3(0-9-0) 
937-492 โครงงานนักศึกษา 2 3(0-9-0) 
หรือ 
937-493 สหกิจศึกษา 1  1(1-0-2) 
937-494 สหกิจศึกษา 2  5(0-15-0) 

-โครงงานหรือสหกจิศึกษา  7 หน่วยกิต 
934-451 โครงงาน 1  3(0-9-0) 
934-452 โครงงาน 2  4(0-12-0) 
หรือ 
934-453 สหกิจศึกษา1 1(0-3-0) 
934-454 สหกิจศึกษา 2  6(0-36-0) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศเปิดสอน 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเปิดสอน  

 

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยในแต่ละภาคการศึกษา จาก

การรับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ประกอบการและจากนักศึกษาปัจจุบัน  

 ในส่วนของผู้ประกอบการข้อมูลมาจากการนิเทศนักศึกษาสหกิจปีการศึกษา 2562 พบว่าผู้ประกอบการให้
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การอธิบายภาพรวมของผลลัพธ์ที่นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบได้ในภาพใหญ่ เพ่ือให้เข้าใจองค์ประกอบ
ทั้งหมดของระบบสารสนเทศ 

2. สอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีสอดคล้องของความต้องกับตลาดแรงงานในแต่ละรายวิชา เช่น เทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Framework ที่นิยมของสถานประกอบการและทักษะด้านการพัฒนา Mobile 
Application, Internet of things (IOTs) 

ในส่วนของนักศึกษามาจากการพบนักศึกษาในที่ปรึกษารวมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4จากโครงการปัจฉิมนิเทศ
สามารถสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรได้ดังนี้ 

1. นักศึกษาวิพากษ์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นพบว่านักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความ
มั่นใจในทักษะการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น Web Application สามารถท างานและปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 

2. จุดอ่อนที่พบนักศึกษามีทักษะในการออกแบบ Graphic Design น้อย และการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆที่
ไม่ได้เรียนในห้องเรียนใช้เวลาค่อนข้างนานในการเรียนรู้  
 
จากข้อมูลข้างต้นหลักสูตรได้วางแผนปรับปรุงจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
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1. จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรโดยอธิบายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักศึกษาเห็นเส้นทางทักษะ( Skill Sets)ที่นักศึกษาจะได้
เรียนรู้จากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี  เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของทั้งหลักสูตรว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะ
สามารถอยู่ในสายงานใดได้บ้าง 

2. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้าน Multimedia  
3. วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ และ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ให้ทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
(มคอ.2) (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 

2. กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ที่เว็บไซต์ 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER088/GENERAL/DATA0000/00000498.PDF 

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

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ซ 
เล่ม มคอ. 2) 

5. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุงใหม่ ในเล่ม มคอ. 2 
6. รายงานสรุปผลโครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (โฟวเดอร ์พัฒนานักศึกษา) 
7. โครงการพัฒนานักศึกษา 2561 หลักสูตร IS (โฟวเดอร์ พัฒนานักศกึษา)  

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
 

ูลกำรด ำเนนหนงำน 

ในการออกแบบรายวิชาของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์   การสร้างฐานการผลิตเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล โดยมีการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy) เน้นการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย ทันเวลาย่อมมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ ดังนั้น การก าหนดรายวิชาในหลักสูตรเน้น
การพัฒนาก าลังคนที่มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและมีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ  จึงจัดกลุ่มรายวิชาแกน เป็นรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ และก าหนดวิชาชีพบังคับและชีพเลือก ด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  
    ในการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเนื้อหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยระบุให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning)  เน้นการการ
สอดแทรกโครงงานประจ าวิชาที่ใช้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ในวิชาโครงงาน และสัมนา นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมที่ทันสมัย  
 

การปรับปรุงกระบวนการสอน ได้รับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชา จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
2) รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  
3) การประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
4) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
5) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6) ผลประเมินจากการฝึกงานของนักศึกษา โดยนายจ้างหรือผู้ดูแลนักศึกษาของสถานประกอบการ และ

อาจารย์นิเทศฝึกงาน 
7) การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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หลักสูตรได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินเรื่องการ mapping ความรับผิดขอบของรายวิชาใน

หลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ดังตารางที่ 2.4 โดยเผยแพร่ให้อาจารย์ผู้รับผิดรายวิชาได้น าผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังไปก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชาใน มคอ.3 

ตารางที่ 2.4 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
1) กลุ่มวชิาภาษา        
936-001 ทักษะการสื่อสาร x       
936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ x       
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ x       
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ x       
936-005 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน x       
2)กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
925-001 ทักษะชีวิต  x x     
925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  x x     
925-004 สุขภาวะกายและจิต  x x     
934-359 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1  x x    x 
รายวิชาพลศึกษา        
935-112 ทักษะการว่ายน้ า                    x x     
935-113 ลีลาศ                                      x x     
935-117 แบดมินตัน    x x     
935-214 เทเบิลเทนนสิ  x x     
935-215 วอลเล่ย์บอล  x x     
935-216 ฟุตบอล      x x     
935-217 บาสเก็ตบอล       x x     
935-311 โยคะ  x x     
3) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        
934-001 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน     x x  

 934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     x x  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        
1) กลุ่มวชิาแกน        
926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ    x   x 
926-141 การเงินธุรกิจ    x   x 
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รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
926-151 หลักการตลาด    x   x 
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร    x   x 
926-221 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์    x   x 
926-231 การจัดการด าเนินงาน    x   x 
926-261 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่    x   x 
929-100 หลักเศรษฐศาสตร ์    x   x 
931-104 บัญชีการเงิน    x   x 

    934-302     การจัดการโครงการเทคโนโลย ีสารสนเทศ     x   
2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน        
-  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ        
934-301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ    x x x x 
934-310 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ    x x x x 
934-321 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร ์    x x x x 
934-340 ระบบสารสนเทศธุรกิจ    x x x x 
934-440 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ    x x x x 
-  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์        
934-205 ระบบฐานข้อมลู    x x x x 
934-303 การเขียนโปรแกรมเว็บ    x x x x 
934-304 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที่    x x x x 
934-315 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย    x x x x 
-  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        
934-101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์    x x x x 
934-104 อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมลู    x x x x 
934-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    x x x x 
-  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ        
934-200 คณิตศาสตร์ดสิครตี      x x 
934-206 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์     x x x 
3) กลุ่มวชิาชีพเลือก        
934-327 คลังข้อมูลและการประยุกต ์    x x x x 
934-328 การจัดการความรู ้    x x x x 
934-329 เหมืองข้อมูล    x x x x 
934-341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์    x x x x 
934-342 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์    x x x x 
934-404 การออกแบบและจดัการ เว็บไซต ์    x x x x 
934-414 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร ์    x x x x 
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รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
934-441 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ    x x x x 
934-449 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ    x x x x 
4) โครงการหรือสหกิจศึกษา        
934-451 โครงงาน 1 x x x x x x x 
934-452 โครงงาน 2 x x x x x x x 
934-453 สหกจิศึกษา 1 x x x x x x x 
934-454 สหกิจศึกษา2 x x x x x x x 

 

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1. มคอ. 2 ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร(โฟวเดอร์ หลักสูตร)   

2. ผลงานวิชาโครงงาน และสหกิจ ปีการศึกษา 2559 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend?fbclid=IwAR2Iyk9ye7ow69

XFxwriakW3XJ0lrHHUC1Cou51ndoeclAXwkXub8a0fF2I 

3. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ในระบบออนไลนเ์ว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

4. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.4 ในระบบออนไลนเ์ว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

5. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ในระบบออนไลนเ์ว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

6. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.6 ในระบบออนไลนเ์ว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 
 

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

stakeholders [1, 2] 

หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 

1) คู่มือนักศึกษา 

2) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรวิชาฯ 

3) หลักสูตรให้อาจารย์ที่ไปท าการนิเทศนักศึกษา ได้น าเสนอปรัชญา วัตถุประสงค์ ข้อก าหนด

ต่างๆของหลักสูตรและประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4) หลักสูตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านทางแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่าน

กิจกรรม Road Show ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 

รวมทั้งเว็บไซด์ของวิทยาเขตและคณะ และจัดค่าย IT IS A CAMP เพ่ือเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการเรียนในสาขา (เอกสารแนบ การประชาสัมพันธ์

หลักสูตร) 

โดยหลักสูตรมีการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลจากการตอบกลับจากการเข้าชมเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

ของรายวิชาและ Line กลุ่มของสาขาวิชา และจากการพูดคุยของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาและในโครงการต่างๆที่ 

หลักสูตรจัด 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

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

2.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยhttp://www.psu.ac.th/th/prospective-students 
3. เว็บไซต์สาขาวิชา http://scit.surat.psu.ac.th/Information/ 
4.  รายงานและภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
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AUN 3 Programme Structure and Content 
 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

3 Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

course in achieving the programme’s expected learning outcomes is clear. 
3.  The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and integrated. 
4.  The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, the intermediate 

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

specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 
6.  The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
 

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

outcomes [1]  

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ 

(บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยได้รับข้อเสนอแนะจากส านักงานการอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สกอ.) ให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โดยให้ใช้

ชื่อสาขาว่า ระบบสารสนเทศ เนื่องจากได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านกระบวนการทางธุรกิจ และสามารถพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของงานธุรกิจได้  

โดย ณ ช่วงเวลาการปรับปรุงเล่มหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2554 แนวปฏิบัติการก าหนดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง Expected Learning Outcome: ELO/Program Learning Outcome: PLO (คุณสมบัติของบัณฑิตที่ พึง

ประสงค์ของหลักสูตร) ได้ยึดตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ-สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากมีแนวปฏิบัติการได้มาซึ่ง ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง Expected Learning Outcome: ELO ที่แต่ละหลักสูตรต้องก าหนดให้เฉพาะเจาะจง คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจึงมีการประชุมเพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นตามแนวทาง OBE จากการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

เนื่องจากมีการบูรณาการน าศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาผนวกกับเทคโนโลยี และสอบถามผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการของนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาปัจจุบัน จากการจัด

โครงการพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่า จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
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ประชุมและวางแผนก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 

ได้ดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป (General Specification) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

  การออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือ

น าไปสู่ ELOs ที่ก าหนดไว้ โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไปหรือเพ่ือบรรลุ Generic ELOs (ข้อ 1-

3) และ รายวิชาที่เน้นในการสร้างทักษะวิชาชีพเฉพาะทางหรือเพ่ือบรรลุ Subject-specific ELOs (ข้อ 4-7) โดย

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านส าคัญ คือ วิชาแกนด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือให้

บรรลุ ELOs ข้อที่ 4 โดยรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ ถูกออกแบบให้เป็นวิชาแกน เรียนทั้งหมด 30 หน่วยกิต เพ่ือให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ การไหลของข้อมูลในระบบธุรกิจ และ ออกแบบวิชาด้าน

คอมพิวเตอร์ ในส่วนของกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ทั้งหมด 42 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่ม  

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  15 หน่วยกิต 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   12 หน่วยกิต 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    9 หน่วยกิต 

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     6 หน่วยกิต 

รวมถึง กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต และ  กลุ่มโครงงานหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

ELOs ข้อ 5-7 นั่นคือ เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดย

สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 หลักสูตรได้จัดท า การ mapping ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรฯ ดังตารางที่ 2.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร และ ได้จดัท าตารางแสดงการกระจาย PLO ในแต่

ละชั้นปี ดังตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 2.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
1) กลุ่มวชิาภาษา        
936-001 ทักษะการสื่อสาร x       
936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ x       
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ x       
936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ x       
936-005 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน x       
2)กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
925-001 ทักษะชีวิต  x x     
925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  x x     
925-004 สุขภาวะกายและจิต  x x     
934-359 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1  x x    x 
รายวิชาพลศึกษา        
935-112 ทักษะการว่ายน้ า                    x x     
935-113 ลีลาศ                                      x x     
935-117 แบดมินตัน    x x     
935-214 เทเบิลเทนนสิ  x x     
935-215 วอลเล่ย์บอล  x x     
935-216 ฟุตบอล      x x     
935-217 บาสเก็ตบอล       x x     
935-311 โยคะ  x x     
3) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        
934-001 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน     x x  

 934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     x x  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        
1) กลุ่มวชิาแกน        
926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ    x   x 
926-141 การเงินธุรกจิ    x   x 
926-151 หลักการตลาด    x   x 
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร    x   x 
926-221 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์    x   x 
926-231 การจัดการด าเนินงาน    x   x 
926-261 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่    x   x 
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รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
929-100 หลักเศรษฐศาสตร ์    x   x 
931-104 บัญชีการเงิน    x   x 

    934-302     การจัดการโครงการเทคโนโลย ีสารสนเทศ     x   
2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน        
-  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ        
934-301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ    x x x x 
934-310 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ    x x x x 
934-321 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร ์    x x x x 
934-340 ระบบสารสนเทศธุรกิจ    x x x x 
934-440 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ    x x x x 
-  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์        
934-205 ระบบฐานข้อมลู    x x x x 
934-303 การเขียนโปรแกรมเว็บ    x x x x 
934-304 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที่    x x x x 
934-315 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย    x x x x 
-  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        
934-101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์    x x x x 
934-104 อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมลู    x x x x 
934-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    x x x x 
-  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ        
934-200 คณิตศาสตร์ดสิครตี      x x 
934-206 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์     x x x 
3) กลุ่มวชิาชีพเลือก        
934-327 คลังข้อมูลและการประยุกต ์    x x x x 
934-328 การจัดการความรู ้    x x x x 
934-329 เหมืองข้อมูล    x x x x 
934-341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์    x x x x 
934-342 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์    x x x x 
934-404 การออกแบบและจดัการ เว็บไซต ์    x x x x 
934-414 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร ์    x x x x 
934-441 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ    x x x x 
934-449 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ    x x x x 
4) โครงการหรือสหกิจศึกษา        
934-451 โครงงาน 1 x x x x x x x 
934-452 โครงงาน 2 x x x x x x x 
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รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
934-453 สหกิจศึกษา 1 x x x x x x x 
934-454 สหกิจศึกษา2 x x x x x x x 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงการกระจาย PLO ในแต่ละชั้นปี 
 

PLO ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 

1)       สื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ
อย่างมีประสิทธภิาพ 

วิชาทางพลศึกษา     934-451 โครงงาน 1 

  936-001 ทักษะการสื่อสาร     934-452 โครงงาน 2 

  
936-002 การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 

  
936-004 
ภาษาอังกฤษวิชาการ 

934-453 สหกิจศึกษา 1 

  
936-003 การอ่าน-เขยีน
ภาษาอังกฤษ 

  
936-005 
ภาษาอังกฤษในที่
ท างาน 

934-454 สหกิจศึกษา2 

2)       มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขและ
สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสังคม 

925-001 ทักษะชีวิต 
925-002 กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

934-359 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1 

934-451 โครงงาน 1 

  925-004 สุขภาวะกายและจิต     934-452 โครงงาน 2 
  วิชาทางพลศึกษา     934-453 สหกิจศึกษา 1 
        934-454 สหกิจศึกษา2 

3)       มีจิตอาสา 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์เพื่อนมนษุย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

925-001 ทักษะชีวิต 
925-002 กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

934-359 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1 

934-451 โครงงาน 1 

  925-004 สุขภาวะกายและจิต     934-452 โครงงาน 2 
        934-453 สหกิจศึกษา 1 
        934-454 สหกิจศึกษา2 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงการกระจาย PLO ในแต่ละชั้นปี (ต่อ) 
 

PLO ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 

4)       มีความรู้
ความเข้าใจใน
องค์ประกอบและ
กระบวนการทาง
ธุรกิจ 

926-111 ธุรกิจและ
หลักการจัดการ 

926-213 กฎหมายธุรกจิ
และภาษีอากร 

934-301 การวิเคราะห์และ
การออกแบบระบบ 

934-451 โครงงาน 1 

926-141 การเงินธุรกิจ 
926-221 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

934-310 ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 

934-452 โครงงาน 2 

926-151 หลักการตลาด 
926-261 ผู้ประกอบการ
และการสร้างธุรกจิใหม ่

934-310 ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 

934-453 สหกิจศึกษา 
1 

929-100 หลัก
เศรษฐศาสตร์ 

934-205 ระบบฐานข้อมูล 
934-340 ระบบสารสนเทศ
ธุรกิจ 

934-454 สหกิจศึกษา2 

931-104 บัญชีการเงิน 
934-104 อัลกอริทึมและ
โครงสร้างข้อมูล 

934-303 การเขียน
โปรแกรมเว็บ 

934-440 ความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ 

934-101 หลักการ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

934-203 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

934-304 การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

934-404 การออกแบบ
และจัดการ เว็บไซต์ 

    
934-315 เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

934-414 การทวนสอบ
และการทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

    
934-327 คลังข้อมูลและการ
ประยุกต ์

934-441 การ
ตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    934-328 การจัดการความรู ้
934-449 หัวข้อพิเศษ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    934-329 เหมืองข้อมูล   

    
934-341 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

  

    
934-342 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์

  

    
934-342 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงการกระจาย PLO ในแต่ละชั้นปี (ต่อ) 
 

PLO ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 

5)       มีความสามารถ
ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 

934-001 คณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวิตประจ าวัน 

934-205 ระบบ
ฐานข้อมูล 

934-302     การ
จัดการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

934-451 โครงงาน 1 

  
934-002 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

934-104 อัลกอริทึม
และโครงสร้างข้อมูล 

934-301 การ
วิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ 

934-452 โครงงาน 2 

  
934-101 หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

934-203 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

934-310 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

934-453 สหกิจศึกษา 1 

    
934-206 หลักการ
สือ่สารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

934-310 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

934-454 สหกิจศึกษา2 

      
934-340 ระบบ
สารสนเทศธุรกิจ 

934-440 ความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ 

      
934-303 การเขียน
โปรแกรมเว็บ 

934-404 การออกแบบ
และจัดการ เว็บไซต์ 

      
934-304 การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

934-414 การทวนสอบ
และการทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

      
934-315 เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

934-441 การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      
934-327 คลังข้อมูล
และการประยุกต ์

934-449 หัวข้อพิเศษ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      
934-328 การจัดการ
ความรู้ 

  

      
934-329 เหมือง
ข้อมูล 

  

      
934-341 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

  

      
934-342 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงการกระจาย PLO ในแต่ละชั้นปี (ต่อ) 
 

PLO ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 

6)       สามารถ คิด 
วิเคราะห ์ออกแบบ
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ 

934-001 คณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวิตประจ าวัน 

934-205 ระบบ
ฐานข้อมูล 

934-301 การ
วิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ 

934-451 โครงงาน 1 

  
934-002 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

934-104 อัลกอริทึม
และโครงสร้างข้อมูล 

934-310 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

934-452 โครงงาน 2 

  
934-101 หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

934-203 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

934-310 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

934-453 สหกิจศึกษา 1 

    
934-200 คณิตศาสตร์
ดิสครีต 

934-340 ระบบ
สารสนเทศธุรกิจ 

934-454 สหกิจศึกษา2 

    
934-206 หลักการ
สื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

934-303 การเขียน
โปรแกรมเว็บ 

934-440 ความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ 

      
934-304 การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

934-404 การออกแบบ
และจัดการ เว็บไซต์ 

      
934-315 เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

934-414 การทวนสอบ
และการทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

      
934-327 คลังข้อมูล
และการประยุกต ์

934-441 การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      
934-328 การจัดการ
ความรู้ 

934-449 หัวข้อพิเศษ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      
934-329 เหมือง
ข้อมูล 

  

      
934-341 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

  

      
934-342 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงการกระจาย PLO ในแต่ละชั้นปี (ต่อ) 
 

PLO ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 

7)       มี
ความสามารถในการ
เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ 
ได้ด้วยตนเอง 

926-111 ธุรกิจและหลกัการ
จัดการ 

926-213 กฎหมาย
ธุรกิจและภาษีอากร 

934-301 การ
วิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ 

934-451 โครงงาน 1 

  926-141 การเงินธุรกิจ 
926-221 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

934-310 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

934-452 โครงงาน 2 

  926-151 หลักการตลาด 
926-261 
ผู้ประกอบการและการ
สร้างธุรกิจใหม ่

934-310 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

934-453 สหกิจศึกษา 1 

  929-100 หลักเศรษฐศาสตร์ 
934-205 ระบบ
ฐานข้อมูล 

934-340 ระบบ
สารสนเทศธุรกิจ 

934-454 สหกิจศึกษา2 

  931-104 บัญชีการเงิน 
934-104 อัลกอริทึม
และโครงสร้างข้อมูล 

934-303 การเขียน
โปรแกรมเว็บ 

934-440 ความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ 

  
934-101 หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

934-203 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

934-304 การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

934-404 การออกแบบ
และจัดการ เว็บไซต์ 

    
934-200 คณิตศาสตร์
ดิสครีต 

934-315 เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

934-414 การทวนสอบ
และการทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

    
934-206 หลักการ
สื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

934-327 คลังข้อมูล
และการประยุกต ์

934-441 การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      
934-329 เหมือง
ข้อมูล 

934-449 หัวข้อพิเศษ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      
934-341 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

  

      
934-342 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์

  

 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 (มคอ.2)  (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 

2. กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒิฯ สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ที่เว็บไซต์ 

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

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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3.2The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is  

     clear [2] 

  หลักสูตรฯ มีแผนให้ทุกรายวิชาน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เพ่ือระบุในวัตถุประสงค์ของรายวิชา ดัง
ปรากฏอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา ได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการท าให้บรรลุผล ELOs ของหลักสูตร 
ทั้งท่ีเป็น Subject-specific ELOs และ Generic ELOs  ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ELOs จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (ตาราง 3.1)  
โดยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะครอบคลุม Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วนหลัก โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิ ภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม และ มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เป็นกลุ่มรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ จ านวน 30 หน่วยกิต เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ การไหลของข้อมูลในระบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง  
Subject-specific ELOs รวมถึง กลุ่มวิชาชีพ (วิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก) รายวิชาในกลุ่มเหล่านี้จะจัดการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการงานธุรกิจ และกลุ่มโครงงานหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต เพ่ือเป็นการบูรณาการความรู้ ทฤษฎี และ
จริยธรรมคุณธรรม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเคารพกฎระเบียบของสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือผลิตชิ้นงาน
นวัตกรรมการ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง 
 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้น า PLO เป็นตัวตั้งในการก าหนดวัตถุประสงค์ใน
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลดังแสดงในหัวข้อ AUN 4  
 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1. ตารางความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ 
2. มคอ.3 และ มคอ.4 ที่เว็บไซต์ http://tqf.psu.ac.th 
3. มคอ.5 และ มคอ.6 ที่เว็บไซต์ http://tqf.psu.ac.th 
4. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  
5. ระบบประเมินการสอนอาจารย์ของอาจารย์โดยนักศึกษา (มหาวิทยาลัย)  
 

 
  

http://tqf.psu.ac.th/
http://tqf.psu.ac.th/
http://tes.psu.ac.th/login.asp
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

หลักสูตรก าหนดเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกระบวนการทาง

ธุรกิจ การจัดการและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาธุรกิจ ตามปรัชญาของหลักสูตร ม โครงสร้าง

หลักสูตร มีการวางแผน ให้มีรายวิชาทางบริหารธุรกิจเป็นวิชาแกนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดการธุรกิจ และมีวิชาด้าน

เทคโลยีสารสนเทศเป็นวิชาชีพเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

แนวคิดโครงสร้างของหลักสูตรแสดงดังภาพที่ 3.1 

 

 

Intro to IT

Computer 
Network

Computer 
Programming

Contemporary 
Programming

Database 
System

Web 
Programming

System Analysis 
and Design

Electronic 
Commerce

Seminar

Project

Software 
Engineering

Software Testing

IT Project 
Management

Business 
Information 

System

Supply Chain 
and Logistic

Operation 
Management

IT Business

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

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

Multimedia 
Technology

 
ภาพที่ 3.1 ผังโครงสร้างแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาระบบสารสนเทศ 
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หลักสูตรฯ มีรายวิชาสัมมนาซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัยที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงงาน ที่มีการบูรณการความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยทุกรายวิชา

ของหลักสูตรฯ เน้นการปฏิบัติงานจริงโดยใช้รูปแบบการเรียนที่ เน้น Project base เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้

เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับรายวิชานั้น  

ส าหรับรายวิชาโครงงานนักศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา เป็นรายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาชิ้นงาน

ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยให้นักศึกษาน าความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบงาน

เพ่ือสร้างชิ้นงานที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมในหน่วยงานนั้นๆ และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและการ

สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาโครงงานในลักษณะ Startup ตัวอย่างโครงงานเรื่องระบบรับฝากซื้ออาหารออนไลน์ โดย

นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการที่ทันสมัยในการท าโครงานตั้งแต่กระบวนการหาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Design Thinking) 

การเขียนแผนธุรกิจ (Business model canvas) การท าพรีเซนเทชั่นในการน าเสนอในการขอทุนก่อตั้งธุรกิจ (เอกสาร

ประกอบโครงการประกวดแข่งขัน Startup)  

 

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1.  มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร และข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา 
2. ตัวอย่าง ผลงานวิชาโครงงาน ปีการศึกษา 2561 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend?fbclid=IwAR2Iyk9ye7ow69XFx
wriakW3XJ0lrHHUC1Cou51ndoeclAXwkXub8a0fF2I และโครงงานสหกิจ 
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM
2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk 
4. มคอ.3 ของรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้ทันสมัย น าเสนอวิธีการสอนและวิธีการประเมนิผลผู้เรยีนในระบบออนไลน์

เว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend?fbclid=IwAR2Iyk9ye7ow69XFxwriakW3XJ0lrHHUC1Cou51ndoeclAXwkXub8a0fF2I
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend?fbclid=IwAR2Iyk9ye7ow69XFxwriakW3XJ0lrHHUC1Cou51ndoeclAXwkXub8a0fF2I
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://tqf.psu.ac.th/
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AUN 4 Teaching and Learning Approach 

 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

4 Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders [1] 

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    4.0    

 

AUN-QA Criterion  
1.  The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the university. 

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

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

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

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

5.  In promoting responsibility in learning, teachers should: a. create a teaching-learning environment that 
enables individuals to participate responsibly in the learning process; and b. provide curricula that are 
flexible and enable learners to make meaningful choices in terms of subject content, programme routes, 
approaches to assessment and modes and duration of study. 

6.  The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and instill in students a 
commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, information-processing skills, a 
willingness to experiment with new ideas and practices, etc.). 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

 
 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders  
เกณฑ์ 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถได้รับรู้   
ผลการด าเนินงาน 

 วางแผน: หลักสูตรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตไว้ใน มคอ. 2 กรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณาจารย์ร่วมกันวางแผนประชาสัมพันธ์ โดยท างานร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ด าเนินงาน: คณาจารย์ได้ท าการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตร และส่งตัวแทนไปประชาสัมพันธ์ด้วยบางส่วน  
2. หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร สื่อสารถึงปรัชญาหลักสูตรให้ครู 

อาจารย์ นักเรียนชั้นม.ปลาย ทราบ 
2. คณะได้จัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปยังคณะ 
3. น าเสนอหลักสูตรใน website ของคณะ และ วิทยาเขต 
4. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และงานที่ท าได้ ตอนสัมภาษณ์ เพ่ือรับเข้าศึกษา 
5. ชี้แจงนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้  
   - หลักสูตรฯ มีระบบการสื่อสารให้กับนักศึกษาปี 1 แรกเริ่มเข้าศึกษาจากกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยคณาจารย์

ประจ าหลักสูตร และรุ่นพ่ีร่วมท ากิจกรรมต้อนรับ และเน้นย้ าปรัชญาหลักสูตรให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบถึงเจตจ านง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต รวมถึงการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกภาคการศึกษา 
และโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เพ่ือสื่อสารกับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าถึงปรัชญา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนัก และมุ่งเน้นทิศทางในการเรียนและท ากิจกรรม เป็นไปตามปรัชญาที่
วางไว้  และมีการแจกคู่มือนักศึกษาในกิจกรรม แนะน านักศึกษาเข้าสาขาวิชาฯ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. มีระบบการชี้แจงให้บุคลากรและคณาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนรับทราบปรัชญาการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เพ่ือน ามาปฏิบัติ และมีการทบทวนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุปรัชญาของหลักสูตร ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 ตรวจสอบและด าเนินการให้เหมาะสม: เมื่อคณาจารย์ได้ลงพ้ืนที่ท าการประชาสัมพันธ์ก็จะด าเนินการประเมินผล
การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรฯ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ต่อไป ได้แก่ มี
การใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงนักเรียน  
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หลักฐาน 

1. รายงานและภาพถ่ายการประชาสมัพันธ์หลักสตูร (โฟวเดอร์ หลักสตูร) 
2. รายงานสรุปผลโครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (โฟวเดอร ์พัฒนานักศึกษา) 
3. สื่อสาร ELO กับนักศึกษา(วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา) (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 
4. มคอ. 2 หมวด 2 หัวข้อ 1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร (โฟวเดอร์ หลักสตูร) 
5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เล่ม มคอ.2 ภาคผนวก ซ. (โฟวเดอร์ หลักสตูร) 

 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the  
expected learning outcomes  
 
เกณฑ์ 4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

 วางแผน ในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์วางแผนการเรียนการสอนและ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 ปฏิบัติ คณาจารย์มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยจัดท าระบบ TQF Online โดยมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัดตาม Curriculum Mapping 

ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านจะท าการระบุกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งก าหนดวิธีการวัดผลและ
สัดส่วนคะแนนตามหัวข้อเหล่านั้นทุกภาคการศึกษาและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน 

2. นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 50% ได้รับการถ่ายทอดไปยังคณาจารย์ผ่านการ
ประชุมสาขาวิชา โดยคณาจารย์มีการก าหนดกิจกรรมลงใน มคอ. 3 อย่างน้อย 50% ของจ านวนชั่วโมงสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  
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- ในรายวิชาที่มีชั่วโมงการบรรยาย มีการใช้สื่อ PowerPoint ซักถามความเข้าใจและท าแบบฝึกหัดโดยให้โจทย์
ปัญหา ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผู้สอนให้ค าแนะน าและผลตอบกลับเพ่ือให้นักศึกษาน าไปปรับปรุงแก้ไข 
ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ เน้นการปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์วางแผนการท างานรวมทั้งศึกษาหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากนอกห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหา มีการสรุปผลโดยน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพ่ือฝึกฝนการสื่อสารในการน าเสนอ
ปากเปล่า และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กิจกรรมยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความมีระเบียบวินัย  
ตรงต่อเวลา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งความซื่อสัตย์ต่อการใช้ข้อมูล ซึ่งจะพบว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

-ในรายวิชาโครงงาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผนการท างานและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสังคม อีกทั้ง
การท าโครงงานมุ่งเน้นให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ปัจจุบันมาใช้ในงานวิจัยเพ่ือผลิตผลงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Leaning ไปในตัวและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อ1- 7 รวมทั้ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย 

-รายวิชาสัมมนา ป.ตรี มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในข้อที่ 1 -7 คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถค้นหาผลงานวิจัยมาศึกษาด้วยตัวเอง วิเคราะห์ อภิปรายและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีอาจารย์ผู้สอบสัมมนาเป็นผู้ชี้แนะ และประเมินผล ส่วนนักศึกษาอ่ืนในชั้นปีเข้าร่วมฟังเพ่ือ
ซักถามและอภิปราย 

-วิชาสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ือให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือปฏิบัติงานจริง สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรู้จักความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อ 1 - 7 

3. ส าหรับทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทางคณะมีโครงการก าหนดให้แต่ละสาขามีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 รายวิชา 

 ตรวจสอบและด าเนินการให้เหมาะสม มีการประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และ อาจารย์ผู้สอนได้เสนอ
แนวทางปรับปรุงใน มคอ. 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

รำยวหชำ 

ูลกำรเนรียนร้บท่ีคำดหรวบง
องงหรลบกส้รรฯ    

อบ
ง 
1 

อบ
ง
 
2 

อบ
ง
 
3 

อบ
ง
 
4 

อบ
ง
 
5 

อบ
ง
 
6 

อบ
ง
 
7 

Learning Outcome (วบรถุประสงค์รำยวหชำ
ที่สงดคลบงงกบบ ) 

Assessment (กำรประเนมหนูล
รำยวหชำ) 

- กลุ่มประเนด็นดบำนงงค์กำรและระบบสำรสนเนทศ 

934-
301 
การ
วิเคราะ
ห์และ
การ
ออกแบ
บระบบ 

      x x x x 1. อธิบายแนวคิดของกระบวนการวิเคราะห์ใน
งานด้านระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ 
(4) 
2. สามารถศึกษาความเป็นไปได้และวาง
แผนการพัฒนาโครงงานของระบบสารสนเทศ 
(4,7) 
3. สามารถเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน สรา้งแบบจ าลองการ
ประมวลผล สร้างแบบจ าลองข้อมลู ออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (5,6,7) 
4. สามรถวัดและประเมินผลระบบได้ (4,6) 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
4. Project รายวิชา 

934-
302 
การ
จัดการ
โครงกา
ร
เทคโนโ
ลยี
สารสนเ
ทศ  

      x x x x 1. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหาร
จัดการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม (5) 
3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและศาสตร์การ
บริหารจดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศใน
สถานการณ์จริงได ้(6 และ 7) 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้น
การวัดหลักการและทฤษฎ ี
น าเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องและกรณีตัวอย่าง 
วิเคราะห์กรณีศึกษา (4 และ  5) 
3. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม รายงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (ทุก ) 
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการ
อ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท า
รายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประเมินผลการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผล
การน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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934-
310 
ระบบ
สนับสนุ
นการ
ตัดสินใจ 

      x x x x 1. สามารถอธิบายความหมายและโครงสร้างของ
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจได ้(5) 
2. สามารถอธิบายความหมายของข้อมูล และ
เลือกวิธีการเก็บข้อมลูที่เหมาะสมได้ (5) 
3. สามารถอธิบายตัวแบบต่างๆ ทีใช้ในระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจได้ (5) 
4. สามารถออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เหมาะสม
ได้ (6) 
5. สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ใช้ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได ้(4,7) 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

934-
321 
หลัก
วิศวกรร
ม
ซอฟต์แ
วร์ 

      x x x x 1. มีความรู้ความเข้าใจในเทคนคิการประเมิน
ความต้องการของผู้ใช้ เทคนิคการเขียน
ข้อก าหนดโปรแกรม การออกแบบซอฟต์แวร์
แบบโครงสร้างและเชิงอ็อบเจกต ์การทดสอบ
ระบบ การติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร ์แบบจ าลองกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ หลักการ CMMI (4) 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
(5) 
3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและศาสตร์ ใน
สถานการณ์จริงได้ (6 และ 7) 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้น
การวัดหลักการและทฤษฎ ี
น าเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องและกรณีตัวอย่าง 
วิเคราะห์กรณีศึกษา (4 และ   
3. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม รายงาน
การศึกษาด้วยตนเอง  
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการ
อ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท า
รายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประเมินผลการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผล
การน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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934-
340 
ระบบ
สารสนเ
ทศธุรกิจ 

      x x x x 1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศกับ
ธุรกิจ (4) 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการจัดการระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม (5 6  7) 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้น
การวัดหลักการและทฤษฎ ี
น าเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องและกรณีตัวอย่าง 
วิเคราะห์กรณีศึกษา (4 และ  5) 
3. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม รายงาน
การศึกษาด้วยตนเอง  
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการ
อ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท า
รายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประเมินผลการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผล
การน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

- กลุ่มเนทคโนโลยีเนพ่ืงงำนประยุกร์ 

934-
205 
ระบบ
ฐานข้อมู
ล 

      x x x x 1. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล 
(4,5,6,7) 
2. ประยุกตร์ะบบฐานขอ้มลูเพื่อแก้ปัญหา
องค์กรได้ (4,5,6,7) 

1.สอบกลางภาค  
2.สอบปลายภาค  
3.แบบฝึกหัด  
4.โครงการกลุ่ม  
5.พฤติกรรมการเรยีน การส่งงาน 
การเข้าร่วมคลาสออนไลน ์

934-
303 
การ
เขียน
โปรแกร
มเว็บ 

      x x x x 

• เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบเว็บได ้
• เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ
ท างานของ Web Server ได ้
• เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขยีน Dynamic 
Webpage โดยใช้ Script Language ได ้
• เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขยีนโปรแกรมบนเว็บ
ที่เช่ือมต่อและท างานร่วมกับฐานข้อมูลได ้
• เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บได ้ 

1.สอบกลางภาค  
2.สอบปลายภาค  
3.แบบฝึกหัด  
4.ประเมินจากโครงงานเดี่ยว และ
โครงงานกลุ่ม  
5.พฤติกรรมการเรยีน การส่งงาน 
การแสดงความคิดเห็น 
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934-
304 
การ
เขียน
โปรแกร
มบน
อุปกรณ์
เคลื่อนที ่

      x x x x 1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือส าหรบัพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได ้(5,6) 
2.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่บนแพลฟอรต์ที่ตอ้งการ หรือ
เขียนโปรแกรมข้ามแพลตฟอรม์ได ้(5,6) 
3. สามารถเขยีนชุดค าสั่งเรียกใช้ API ที่เกี่ยวกับ
ระบบท่ีพัฒนาได ้(5,6,7) 
4. สามารถพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(4,5,6,7) 

1. คะแนนแบบฝึุกหัด  
2. สอบกลางภาค และปลายภาค  
3. Project Mobile Application  

- กลุ่มเนทคโนโลยีและวหธีกำรทำงซงฟร์แวร์ 

934-
101 
หลักการ
โปรแกร
ม
คอมพิวเ
ตอร ์

      x x x x 1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและอธิบายขั้นตอนวิธีใน
การเขียนโปรแกรมได ้(7) 
2. สามารถเขยีนโปรแกรม โดยใช้ค าสั่ง ตัวแปร 
ค่าคงท่ี เครื่องหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิด
ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้าง
ของโปรแกรมแบบล าดับ แบบเลือกท าและแบบ
วนซ้ า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านคา่
ภายในโปรแกรม ชุดค าสั่งแบบเวียนบังเกิดได้
(5,6,7) 
3. สามารถเขยีนโปรแกรมจดัการแฟ้มข้อมูลได้
(5,6,7) 
4. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแกป้ัญหาทาง
ธุรกิจได้ (4,5,6,7) 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

934-
104 
อัลกอริ
ทึมและ
โครงสร้
างข้อมูล 

      x x x x 1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและขัน้ตอนวิธี
รวมทั้งการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี
ข้อมูลนามธรรม(6,7)  
2. อธิบายและเขียนโปรแกรมขั้นตอนวิธีการ
สืบค้นและการจดัเรียง (5,6,7) 
3. สามารถเขยีนโปรแกรมแบบไดนามิค รวมทั้ง
สามารถอธิบายปัญหาแบบเอ็นพี คอมพลีตได ้
(4,5,6,7) 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

934-
203 
การ
เขียน
โปรแกร

      x x x x 1. อธิบายความหมายโปรแกรมเชงิวัตถูได้ (5) 
2. อธิบายความหมายของวัตถุและคุณสมบัติ
ต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได ้(5) 
3. เขียนโปรแกรมแบบมโีครงสร้าง และเชิงวัตถุ
ได้ (5) 
4. สามารถวิเคราะห์อัลกอริทึม และแก้ปัญหาได้

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
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มเชิง
วัตถ ุ

ด้วยการเขยีนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (6,7) 
5. สามารถประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมแบบมี
โครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ (4) 

3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

กลุ่มวหชำชีพเนลืงก 

934-
329 
เหมือง
ข้อมูล 

      x x x x 1. อธิบายความหมายของเหมืองข้อมูลได้ (5) 
2. อธิบายความหมายของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และเลือกวิธีการจดัการข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 
(5,6) 
3. อธิบายเทคนิคต่างของเหมืองข้อมูลได้ (5) 
4. วิเคราะห์ข้อมลูและเลือกเทคนคิเหมืองข้อมูล
ที่เหมาะสมได้ (6) 
5. วิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจและประยุกต์ใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูลในการหาค าตอบที่เหมาะสม
ได ้(4,7) 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

934-
341 
พาณิชย์
อิเล็กทร
อนิกส์ 

      x x x x 

1. อธิบายความหมายของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
2. เข้าใจ รูปแบบธุรกิจ และเลือกใช้เครื่องมือ
ทางธุรกิจวิเคราะห์ธุรกิจได ้
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ี
มอบหมายในช่ัวโมงเรียนและ
ช่ัวโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
4. Project รายวิชา 

934-
451 
โครงงา
น 1 

x x x x x x x 1. สามารถเลือกหัวข้อโครงงานท่ีเหมาะสม 
(4,5) 
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้แก้ปัญหาโครงงานได ้(4,5,6,7) 
3. สามารถแสดงวิธีการศึกษา การแก้ปํญหา 
ตามระเบียบวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ
ระเบียบวิธีวิจยั (4,5,6,7)  
4. สามารถน าเสนอ และเขียนรายงานทาง
วิชาการได้ (1,2,3,5) 

1.ข้อเสนอโครงงาน  
2.น าเสนอข้อเสนอโครงงาน 
น าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
3. รายงานฉบับสมบรูณ ์
4. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน
พฤติกรรม ความก้าวหน้า 
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934-
452 
โครงงา
น 2 

x x x x x x x 1. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า 
วิเคราะห์และออกแบบ มาพัฒนาเป็นผลงานโดย
ประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง  (4,5,6,7) 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการ
ประเมินผลงาน วิเคราะห์ผลการประเมินและ
สรุปผลการประเมินเพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต่อไป  (,5,6,7) 
3. เพื่อให้นักศึกษา เขียนรายงานทางวิชาการ ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ ์ (1,2,3) 

1.การน าเสนอผลงาน
ความก้าวหน้า  
2.คะแนนส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย การเข้าพบ การตรง
ต่อเวลา ความรู้ทีได้จากการศึกษา 
คุณภาพของผลงาน 
3.คะแนนจากคณะกรรมการ
ประเมินโครงงาน ประกอบด้วย 
คุณภาพของการเขยีนรายงาน 
และผลงาน 
4.คะแนนรูปเล่ม ความสมบรูณ์
ของการเขียนอ้างอิง  

934-
453 สห
กิจ
ศึกษา 1  

x x x x x x x 1. นักศึกษามีความพร้อมในการออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาด้านสังคม ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1 - 3) 
2. นักศึกษามีความพร้อมในการออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาด้านวิชาการ (4-6) 

1.การตอบรับสหกิจจากสถาน
ประกอบการ (1-6) 

934-
454 สห
กิจ
ศึกษา2  

x x x x x x x 
1. นักศึกษาสามาถออกปฏิบัติงานจริงภายใต้
การดูแลของพี้เลี้ยงในสถานประกอบการและ
อาจารย์ที่ปรึกษา(1-6) 

1. การสอบหัวข้อสหกิจ การ
ประเมินผลงานสหกิจ (4-6) 
2. การประเมินการปฏิบัติงานจาก
พี้เลี่ยงในสถานประกอบการ (1-6) 

 

 
หลักฐาน 

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

2. โครงงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 

https://drive.google.com/drive/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend 

 

 

 

 

 

 

https://tqf.psu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]   
เนกณฑ์ที่ 4.3 กหจกรรมกำรเนรียนกำรสงนกระรุบนใหรบเนกหดกำรเนรียนร้บรลงดชีวหร 
 

 วำงแูน: ในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาในแต่ชั้นปีตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

 ด ำเนนหนงำน: หลักสูตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในการเรียนการสอน เช่น การน าเสนอ แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม การท ากิจกรรมกลุ่ม การท าโครงงาน 
-กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงานมีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการศึกษาค้นหา

ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานจริง นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง และท าการทดลองประยุกต์ความรู้กับงานจริง เช่นการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา
ต่างๆรวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันกับระบบงานจริง หรือ ให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยเพ่ือน า
ทฤษฎีที่ได้จากมาท าการทดลองวิธีการหรือประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือให้เกิดผลงานใหม่ อีกทั้งการสอบในวิชาโครงงาน เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้งด้านการน าเสนอปากเปล่าและการเขียนรายงาน เพ่ือ
อธิบายทฤษฎีที่ใช้ ตลอดจนผลการด าเนินงานหรือผลการทดลอง 

-กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสัมมนา มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นความรู้จากงานวิจัยจากแหล่ง
ต่างๆภายนอกห้องเรียน น าความรู้ที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ อภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยมีอาจารย์กรรมการสอบเป็น
ผู้ประเมินผลและผู้ชี้แนะข้อปรับปรุง ซึ่งกิจกรรมในรายวิชานี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาทั้งการอ่านและการ
เขียน คือการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์และ เขียนรายงานสรุปประเด็นส าคัญและยังมีการฝึก
ทักษะการน าเสนอปากเปล่าอีกด้วย 

-รายวิชาสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงในองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน กิจกรรมนี้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องของการท างานเป็นกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน การมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อีกทั้งทักษะใน
การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน มีทักษะการน าเสนอผลงานในที่ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมในรายวิชาเช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ลักษณะ Project Based Learning เน้น
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดจนประยุกต์ใช้ทักษะในการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน 

2. นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและสร้างจิตสาธารณะผ่าน
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานที่สนใจโดยใช้วิชาการในสาขาท่ีตนเองศึกษา 

 

● รรวจสงบและด ำเนนหนกำรใหรบเนหรมำะสม: หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากระบบทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของแต่ละรายวิชาจากชิ้นงานที่ นักศึกษาท าส าเร็จและได้น ามาน าเสนอ
ตลอดจนการสังเกต ติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การพบปะพูดคุย ให้ค าปรึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได้รับ
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ข้อมูลผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อจบหลักสูตรในมุมมองของนักศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ได้เมื่อจบการศึกษา 
 

ภาพประกอบโครงการพัฒนานักศึกษา 
 

โครงการพัฒนานักศึกษา IT+IS services: อบรมตัดต่อวีดีโอ 14-15 กันยายน 2562 
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โครงการน านักศึกษาเข้าสู่การฝึกอบรมโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp ณ จ.สงขลา วันที่ 18-19 
มกราคม 2563 

 

 
หรลบกฐำน 
1. รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย https://tqf.psu.ac.th 
2. โครงงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 

https://drive.google.com/drive/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend 
3. แผนโครงการพัฒนานักศึกษา 2561 หลักสูตร IS (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://tqf.psu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend
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AUN 5 Student Assessment 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]        

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    4.0    
 

 

 

AUN-QA Criterion  
1.  Assessment covers: 

 New student admission 

 Continuous assessment during the course of study 

 Final/exit test before graduation 
2.  In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted and be congruent with the expected 

learning outcomes. They should measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme and its 
courses. 

3.  A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, and summative purposes. 
4.  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading should be explicit 

and communicated to all concerned. 
5.  Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6.  Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and fairly administered. 
7.  The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly evaluated and new assessment 

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



Page | 89  
 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
 

5.1The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes กำรประเนมหนู้บเนรียนมีควำมสงดคลบงงกบบูลสบมฤทธห์องงูลกำรเนรียนร้บที่คำดหรวบง 

ูลกำรด ำเนนหนงำน : 

 กำรรบบนบกศึกษำ 
กระบวนการรับนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะรับในแต่ละปี

ตามเล่ม มคอ.2) -  กระบวนการรับนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะ
รับในแต่ละปีตามเล่ม มคอ.2) หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่างชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับ
ตรงและโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 
โครงการเพชรนครินทร์ และโครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไป
ตามด าเนินการประชาสัมพันธ์Roadshow ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และมีการโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ด้วย โดย
จะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดยเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี (ตั้งแต่การตั้งเกณฑ์ การประกาศเกณฑ์ การรับสมัคร การประกาศรายชื่อ การคัดเลือก การประกาศผล) แสดงดังผัง
การท างานต่อไปนี้  แสดงดังรูปที่ 5.1  
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ร้ปที่ 5.1 แสดงอบ้นรงนูบงกำรท ำงำนอบ้นรงนกำรองงนุมบรหโครงกำรรบบนบกศึกษำโดยวหธีพหเนศษ 
 
 

 กำรพหจำรณำปรบบเนกณฑ์กำรคบดเนลืงกนบกศึกษำ 

รับนักศึกษาใหม่ ด าเนินการสอบถามเกณฑ์การคัดเลือกไปแต่ละคณะ เพ่ือให้คณะยืนยันเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละปี
การศึกษา หากคณะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้ 

  1.เสนอเข้ากรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

2.เสนอเข้ากรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3.เสนออธิการบดี เพ่ืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก โดยผ่านความเห็นจากงานรับนักศึกษา 

4.เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการจัดท าประกาศรับนักศึกษา
ใหม่ในปีนั้นๆ 
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 กำรประเนมหนและวหเนครำะห์รควำมสบมพบนธ์องงกำรประเนมหนกบบ learning outcomes องงรำยวหชำ 
 
หลักสูตรมีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือสื่อสารและจัดระบบให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผล โดยให้มีการระบุไว้ใน มคอ.
3 ของแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชาโดยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันถึงการประเมินและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการประเมินกับ learning outcomes ของ
รายวิชา ดบงแสดงในรำรำงท่ี 5.1 

 ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร มีวิธีการประเมินนักศึกษาที่หลากหลายครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตรและรายวิชา เช่น การประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยวีธีการสอบข้อเขียนอัตนัย และมีการประเมินผลการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาในรายวิชา สัมมนาและโครงงาน รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอกด้วยการ
น าเสนอผลงานในระดับภาควิชาฯ น าเสนอผลงานสู่สาธารณะ และการน าเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

 กำรรหดรำมควำมกบำวหรนบำระหรว่ำงกำรศึกษำู่ำนระบบสำรสนเนทศนบกศึกษำองงมหรำวหทยำลบย 

ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา และ อาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งมีระบบการรายงานผลการเรียนของ
นักศึกษาในที่ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้มีการจัดโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะกับนักศึกษาในที่
ปรึกษาเพ่ือติดตามและวางแผนการเรียนเป็นประจ าทุกปี (http://sis.surat.psu.ac.th) 

 

 กำรประเนมหนนบกศึกษำที่ก ำลบงศึกษำ 

การประเมินนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 
สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และมีการประชุม การประเมินข้อสอบก่อนน าไปใช้สอบในทุก
ภาคการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องของระดับขั้นคะแนน ก่อนการประกาศให้นักศึกษา
ทราบ 

หลักสูตรได้มีการก ากับการการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในแต่ละด้าน โดยมีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 4  มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  และมีการรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกรายวิชา น าผลการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

 

http://sis.surat.psu.ac.th/
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 กำรประเนมหนนบกศึกษำที่จะส ำเนร็จกำรศึกษำ 

การประเมินนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา จะต้องเรียน
หน่วยกติครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร ด้วยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไปและหลักสูตรมีระบบให้นักศึกษาสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ Tell Me More ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
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รำรำงท่ี 5.1 ูลลบพท์กำรเนรียนร้บองงแร่ละรำยวหชำและกำรประเนมหน 

รายวิชา 

    

วหธีกำรสงน และกหจกรรม Active Learning เนพ่ืง
รงบสนงง ELO 

กำรประเนมหนูล 

- กลุ่มประเนด็นดบำนงงค์กำรและระบบสำรสนเนทศ 
  
  
934-301 การ
วิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ 

สอนบรรยายและฝึกปฏิบัตโิดยใช้ โครงงานเป็นฐาน 
(PROJECT-BASED LEARNING) และการเรียนใน
ห้องเรียนใช้วิธีการใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ให้ผู้เรียนศึกษาและจ าแนกประเภทของระบบ
สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ จากนั้นจึงให้ศึกษา
ว่าระบบสารสนเทศจะเข้าไปช่วยให้การด าเนินงานของ
ธุรกิจต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรจากทฤษฎดี้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค  
4. Project รายวิชา 

934-321 หลัก
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-
BASED LEARNING) โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดั
หลักการและทฤษฎ ีน าเสนอสรุปจาก
การค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและกรณี
ตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา (4 และ  
5) 
3. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม รายงานการศึกษาด้วย
ตนเอง (ทุก ) 
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้
น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา ประเมินผลการน าเสนอ
รายงานที่มอบหมาย(ทุก ) 

934-340 ระบบ
สารสนเทศธุรกิจ 

จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-
BASED LEARNING) โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
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ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

934-302 การ
จัดการโครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-
BASED LEARNING) โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดั
หลักการและทฤษฎ ีน าเสนอสรุปจาก
การค้นควา้ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและกรณี
ตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา (4 และ  
5) 
3. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม รายงานการศึกษาด้วย
ตนเอง  
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้
น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา ประเมินผลการน าเสนอ
รายงานที่มอบหมาย(ทุก ) 

- กลุ่มเนทคโนโลยี
เนพ่ืงงำนประยุกร ์

  1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดั
หลักการและทฤษฎ ีน าเสนอสรุปจาก
การค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและกรณี
ตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา (4 และ  
5) 
3. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม รายงานการศึกษาด้วย
ตนเอง  
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้
น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา ประเมินผลการน าเสนอ
รายงานที่มอบหมาย 
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934-205 ระบบ
ฐานข้อมูล 

· สอนบรรยายและปฏิบตั ิ และแบบฝึกหัด 
 · กิจกรรม Active Learning งานกลุ่มการวเิคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูล นักศึกษาเลือกระบบฐานข้อมูล 
โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดขอบเขต
ของระบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในระบบ การใช้แผนภาพแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์
ของข้อมูล และการเขียนชุดค าสั่งสร้างฐานข้อมลู และ
เรียกดูข้อมลู แต่ละขั้นตอนจะมีการน าเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกลุ่ม อาจารย์เป็นผูด้ าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียน นักศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ ร่วมกัน อาจารยส์รุป 
และมีการสะท้อนความคิดเห็นในการท ากิจกรรม 
 ในครึ่งเทอมหลัง  
 · เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ต้องเปลี่ยนมา
สอนออนไลน์ ดังนั้นจึงจัดรูปแบบการสอนออนไลน์ โดย
จัดตั้งกลุ่มใน Facebook เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยน ใช้
โปรแกรม ZOOM ทั้งแบบ สอนสด และแบบอัดวดีีโอให้
ดูล่วงหน้า นักศึกษาสามารถดูการสอนย้อนหลังได้ใน
กลุ่ม Facebook  
 ใช้เครื่องมือ Google Classroom เพื่อบริหารจัดการ
เรื่องการส่งงาน 

1.สอบกลางภาค  
2.สอบปลายภาค  
3.แบบฝึกหัด  
4.โครงการกลุ่ม  
5.พฤติกรรมการเรยีน การส่งงาน การ
เข้าร่วมคลาสออนไลน ์

934-303 การ
เขียนโปรแกรม
เว็บ 

· สอนบรรยายและปฏิบตั ิ 
 · กิจกรรม Active Learning แต่หัวข้อจะสอดแทรก
กิจกรรม Active Learning เน้นให้นักศึกษาไดเ้ลือกที่สิ่ง
ที่ตนเองชอบ และสนใจ เช่น ในหัวข้อการออกแบบ
เว็บไซต์ จะให้นักศึกษาเลือกเว็บทีต่นเองชอบ และสอน
ชุดค าสั่ง ที่สามารถออกแบบเว็บได้ตามตัวอย่างที่เลือก
มา และมีการแข่งขันเป็นกลุม่ให้โหวตเลือกกลุ่มที่ชอบ
ที่สุด สร้างแรงบันดาลใจว่า นักศึกษาสามารถท าได้
เช่นกัน และการบรูณาการรวบยอดความรู้ให้นักศึกษา
จัดท า Web Portfolio 
 โครงงานกลุ่ม โดยจัดท าเป็นโครงงานร่วมกันท้ังคลาส 
ฝึกการท างานเป็นทีม และแบ่งส่วนงานกันท า โดยมี
อาจารย์เป็นผู้จัดการโครงการ 

1.สอบกลางภาค  
2.สอบปลายภาค  
3.แบบฝึกหัด  
4.ประเมินจากโครงงานเดี่ยว และ
โครงงานกลุ่ม  
5.พฤติกรรมการเรยีน การส่งงาน การ
แสดงความคดิเห็น 
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934-304 การ
เขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

· สอนบรรยายและปฏิบตั ิ และแบบฝึกหัด 
 · กิจกรรม Active Learning โดยใช้เทคนิค Learning 
By Doing ในลักษณะ Workshop แต่ละครั้งของการ
เรียน จะมีตัวอย่างส าเร็จ ว่าเรียนแล้วจะได้ผลลัพธ์
อย่างไร เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และสอดแทรกเนื้อหา
วิชาการในแต่ละหัวข้อ 
 · เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ต้องเปลี่ยนมา
สอนออนไลน์ ดังนั้นจึงจัดรูปแบบการสอนออนไลน์ โดย
จัดตั้งกลุ่มใน Facebook เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยน ใช้
โปรแกรม ZOOM ทั้งแบบ สอนสด และแบบอัดวดีีโอให้
ดูล่วงหน้า นักศึกษาสามารถดูการสอนย้อนหลังได้ใน
กลุ่ม Facebook  
 ใช้เครื่องมือ Google Classroom เพือ่บริหารจัดการ
เรื่องการส่งงาน 

1. คะแนนแบบฝึุกหัด  
2. สอบกลางภาค และปลายภาค  
3. Project Mobile Application  

- กลุ่มเนทคโนโลยี
และวหธีกำรทำง
ซงฟร์แวร์ 

    

934-101 
หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

สอนบรรยายและปฏิบตั ิและมีกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) 
กระตุ้นใหผู้้เรยีนเขียนโปรแกรมเบือ้งต้นจากปัญหาที่
ก าหนดให ้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการแก้ปญัหา
ของผู้เรียนแตล่ะคน 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

934-104 
อัลกอริทึมและ
โครงสร้างข้อมูล 

สอนบรรยายและปฏิบตั ิและมีกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) ให้
ผู้เรยีนเลือกใช้ขั้นตอนวิธีท่ีเหมาะสมในการเขยีน
โปรแกรม 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

934-203 การ
เขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

สอนบรรยายและปฎิบตัิ ใช้กระบวนการ (Active 
Learning) โดยใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ความ
ต้องการและน าเสนอโจทย์ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนมีความ
สนใจ 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 
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กลุ่มวหชำชีพเนลืงก     

934-329 เหมือง
ข้อมูล 

สอนบรรยายและปฏิบตั ิจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) โดยน าเอา
ปัญหาต่างๆ ทีผู่้เรยีนสนใจมาเข้ากระบวนการการท า
โครงงาน โดยให้นักศึกษาท าตามกระบวนการตั้งแต่ต้น
จนจบ ได้แก่การวิเคราะห์ปญัหา การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การเก็บข้อมลู การประมวลผลข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลของข้อมูล เป็นต้น 

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

934-341 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-
BASED LEARNING) โดยใช้กรณีศกึษาของประเทศท่ี
ประสบความส าเรจ็ในการสร้างระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น ประเทศจีน  
2. ใช้กระบวนการ (Active Learning) กระตุ้นเพื่อน า
ความสนใจที่เกดิจากตัวผู้เรยีนมาใช้ในการท ากิจกรรม
ค้นคว้าหาความรู ้ทั้งในด้านผู้อภิปรายเพื่อปรเิมินผลให้
ข้อเสนอแนะร่วมกัน  

1. การมีส่วนร่วม และงานท่ีมอบหมาย
ในช่ัวโมงเรียนและชั่วโมงปฏิบัติการณ ์
2. การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
3. คะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาค  
4. Project รายวิชา 

934-449 หัวข้อ
พิเศษทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาโครงงาน โดยในส่วน
ของวิชาสัมมนา ถือเป็นส่วนของการทบทวนวรรณกรรม 
นักศึกษาจะเลือกหัวข้อโครงงาน และศึกษางานวิจัย 
หรืองานวิชาการ เทคนิค เครื่องมือ เพ่ือสามารถน าเสนอ
ได ้

การน าเสนอ อภิปราย และการเขยีน
งานวิชาการ 

โครงกำรหรรืงสหรกหจศึกษำ 

934-451 
โครงงาน 1 

สอนแบบ Project-based 1.ข้อเสนอโครงงาน  
2.น าเสนอข้อเสนอโครงงาน น าเสนอ
รายงานความก้าวหน้า 
3. รายงานฉบับสมบรูณ ์
4. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินพฤตกิรรม 
ความก้าวหน้า 
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934-452 
โครงงาน 2 

สอนแบบ Project-based 1.การน าเสนอผลงานความก้าวหน้า  
2.คะแนนส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย การเข้าพบ การตรงต่อ
เวลา ความรู้ทีไดจ้ากการศึกษา 
คุณภาพของผลงาน 
3.คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน
โครงงาน ประกอบด้วย คุณภาพของ
การเขียนรายงาน และผลงาน 
4.คะแนนรูปเล่ม ความสมบรูณ์ของการ
เขียนอ้างอิง  

934-453 สหกิจ
ศึกษา 1 

สอนแบบบรรยายและปฏบิัต ิ 1.การตอบรับสหกิจจากสถาน
ประกอบการ (1-6) 

934-454 สหกิจ
ศึกษา2 

สอนแบบ Project-based 1. การสอบหัวข้อสหกิจ การ
ประเมินผลงานสหกิจ (4-6) 
2. การประเมินการปฏิบัติงานจากพี้
เลี่ยงในสถานประกอบการ (1-6) 
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5.2  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5] การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย 

ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทราบ 

ผลการด าเนินงาน : 

 หลักสูตรมีระบบการแจ้งให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทุกวิชา รับทราบเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการประเมินผลให้
นักศึกษาทราบผ่านการประชุมภาควิชาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 แต่ละรายวิชามีการชี้แจงรายละเอียดของการวัด และการประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านแผนการสอน
ของรายวิชา (Course Syllabus) และ มคอ.3 โดยมีการชี้แจงให้กับผู้เรียนในคาบแรกของการเรียนในรายวิชา
นั้นๆ นอกจากนี้มีการน าเอกสารไปไว้ที่เว็บไซต์ หรือ ClassStart ของรายวิชา นั้นอีกด้วย 

 ระหว่างการศึกษาในรายวิชา หลักสูตรก าหนดให้แต่ละรายวิชามีการประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค และผล
คะแนนปฏิบัติการ ให้นักศึกษารับทราบหลังการสอบ ก่อนก าหนดวันสิ้นสุดการถอนรายวิชา 

 เกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน เช่น รายวิชาสัมนา หรือโครงงานนักศึกษา  มีมาตรฐาน
และก าหนดรายละเอียดไว้ชัดเจน เนื่องจากผ่านการประชุม และตกลงร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น
ของหลักสูตร ทั้งก่อนและหลังการเรียนทุกภาคการศึกษา (ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินวิชาโครงงาน และสัมนา) 

- หลักสูตรยังมีการประชุมทวนสอบเกรดของแต่ละรายวิชาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมยุ ติธรรมใน
การให้ระดับขั้นคะแนนก่อนการแจ้งระดับผลการเรียนผ่านระบบของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษารับทราบ 
 

หรลบกฐำน Aun 5.2 

1.  มคอ.3  ในระบบออนไลน์เว็บไซต์ https://tqf.psu.ac.th/ 
2.  เกณฑ์การประเมินรายวิชาโครงงาน I และ โครงงาน II (โฟวเดอร ์มคอ รายวิชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://tqf.psu.ac.th/
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5.3  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 

reliability and fairness of student assessment   วหธีกำรร่ำง ๆ เนช่น เนกณฑ์กำรประเนมหนและแูนกำรใหรบ 

คะแนน มีกำรประกบนควำมเนที่ยงรรง ควำมน่ำเนชื่งถืง และเนป็นธรรม 

 หลักสูตรฯ มีกระบวนการแจ้งให้ผู้สอนทุกรายวิชาทราบ ก่อนการประเมินข้อสอบกลางภาค และปลายภาค
เพ่ือเตรียมตัวออกข้อสอบและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่า มีความสมเหตุสมผล มีความน่าเชื่อถือก่อนส่ง
ให้กรรมการประเมินข้อสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

 หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คนที่มีความถนัดในสาขาวิชา ซึ่งไม่รวมผู้ออกข้อสอบ
พิจารณาประเมินข้อสอบกลางภาค และปลายภาค ก่อนน าข้อสอบไปใช้ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน จะ
มีการประชุมกันในกลุ่มผู้สอนเพ่ือตกลงเรื่องหัวข้อในการประเมินตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ และก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนให้ตรงกัน เพ่ือความยุติธรรมส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม 

 ในส่วนของการประเมินระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาจะท าการ 
feedback ให้นักศึกษาทราบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการถามตอบระหว่างเรียน ทดสอบย่อย 
แจ้งผลการทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างและหลังเรียน  การวิพากษ์ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็น
ต้น 

 มีการประกาศเกณฑ์คะแนน (Rubrics) ในแต่ละการประเมินผลในแต่ละครั้ง ผ่านทาง google classroom 
ของรายวิชาโครงงานและ Facebook ของชั้นปีให้นักศึกษาทราบก่อนการประเมินผลทุกครั้ง 

 
 
หรลบกฐำน Aun 5.3 

1. แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ 934-301 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN (โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 

2. ไฟล์ เกณฑ์โครงงาน I (โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 

3. ไฟล์ เกณฑ์การให้คะแนนวิชาโครงงาน-II (โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 

4. เอกสารแนบ google classroom รายวิชาโครงงาน 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

ูลกำรด ำเนนหนงำน : 

 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาแจ้งคะแนนการสอบกลางภาคก่อนหมดเขตการถอน
รายวิชา ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ หากนักศึกษาได้ผลสอบกลางภาคที่ไม่พึงประสงค์ก็สามารถถอนรายวิชา
นั้นได ้

 นักศึกษารับทราบเกณฑ์การให้คะแนน ของรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชาเพ่ือ ให้
สามารถตัดสินใจวางแผนการเรียนหลังประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคได้  

 ในรายวิชามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เช่น การเฉลยการบ้าน ข้อสอบ หรือ เรียกพบนักศึกษา
รายบุคคลเพ่ือชี้ข้อบกพร่องและแนะน าข้อแก้ไข โดยกระท าหลังจากที่นักศึกษาส่งงาน หรือ สอบเสร็จ เพ่ือ
นักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองและน าไปปรับปรุงการเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

 อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องด าเนินการส่งระดับขั้นคะแนนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินระดับขั้น ผ่านระบบออนไลน์ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้กรรมการบริหารหลักสูตรได้ระบุข้อเสนอแนะที่นักศึกษาจะน าไปแก้ไขในการน าเสนอชิ้นงานในรอบ
ถัดไป หลังจากนักศึกษานักศึกษาได้แก้ไข กรรมประเมินผลการพัฒนาของนักศึกษาจากการน าเสนองานใน
รอบถัดไป 

 
 
 

หรลบกฐำน Aun 5.4 

1. แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ 934-301 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN (โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 
2. แบบฟอร์มประกาศคะแนนสอบกลางภาค 934-301 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN(โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 
3. แบบฟอร์มคะแนนสอบกลางภาค 934-301 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN (โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 
4. รายงานสรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาหลักสตูรธรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 

ูลกำรด ำเนนหนงำน : 

 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประธานหลักสูตรฯ แจ้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรทราบ
เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการอุธรณ์ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ของภาควิชาฯ  

 หลังจากการประกาศคะแนนสอบ นักศึกษาสามารถขอดูการให้คะแนนสอบจากอาจารย์ผู้สอนได้ ถ้า
นักศึกษาพบว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯ มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านภาควิชาฯหรือ 
ผ่านคณะฯ อีกช่องทางหนึ่งได้ ช่องทางส าหรับนักศึกษาในการอุทธรณ์ผลการเรียนมี 3 ช่องทางดังนี้ 
1. ระบบการยื่นอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขออุทธรณ์ผ่านธุรการ 
ส านักงานคณะ 
2. นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรง เพ่ือสอบถามข้อสงสัย และขอดู 
คะแนนของตนเอง 
3. นักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้ทั้งนี้ หากตรวจสอบและพบว่าเกิดการแจ้ง
ผลการเรียนผิดพลาด ผู้ประสานงานรายวิชาจะด าเนินการท าเอกสารยื่นขอแก้ ไขผลการเรียนผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรองผลการเรียนใหม่ ก่อนการส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล
ท าการเปลี่ยนในระบบต่อไป 

 

หรลบกฐำน Aun 5.5 

1. รายงานสรุปผลโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 

2. แบบฟอร์มคะแนนสอบกลางภาค 934-301 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 
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AUN 6 Academic Staff Quality   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN-QA Criterion  
1.  Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including succession, promotion, re-

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

2.  Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service. 
3.  Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

 assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

 they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4.  Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes teaching, research and service. 
5.  Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6.  Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7.  All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into account their academic 

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

activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9.  Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research 

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

improvement. 
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ระดบบคะแนนกำรประเนมหนรนเนงง: 
6 Academic Staff Quality   1 2 3 4 5 6 7 

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 [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio 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] 

       

 ระดบบคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)    4.0    
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
 

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  

เกณฑ์ 6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการการจัดสรร

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนเกษียณ สนองตอบความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย บริการ

วิชาการ 

 วำงแูน  
กำรวำงแูนรบบงำจำรย์  

- การวางแผนรับอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผน
อัตราก าลังโดยฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่ดูแล
โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยกระบวนการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
แต่มีการก าหนด คุณสมบัติของต าแหน่งโดยสาขาวิชา และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการได้แก่ คณบดี หัวหน้า
สาขา และอาจารย์ ในสาขาวิชา  

- ณ ปัจจุบันหลักสูตรประกาศรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือรองรับอัตราที่ทดแทนเกษียณอายุราชการ
จ านวน 1 อัตรา 

 ปฏหบบรห 
กำรด้แล กำรพบฒนำ และกำรกระจำยภำระงำน 

- กระบวนกำรด้แลงำจำรย์ จะมีการอบรมอาจารย์ใหม่ของวิทยาเขต ซึ่งเน้นการชี้แจงนโยบายและวิธี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนการอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเน้นด้านเสริมทักษะพ้ืนฐานด้าน
การเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ คณาจารย์ยังได้รับคู่มือ
พนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบ กระบวนการต่างๆ ด้านงานบุคคล ผ่านการจัดประชุมของทางวิทยา เขต
และมหาวิทยาลัย 

- กำรพบฒนำบุคลำกรดบำนวหชำกำร  
o ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดให้ประจ าทุกปี มี
การจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย อย่างเช่น ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่, ทุน
พัฒนานักวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย์ เป็นต้น พร้อมจัดสรรงบประมาณในการซื้อ
หนังสือในเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์มีการบริหารและจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมี
การแบ่งภาระงานในสายสอน และวิชาการต าแหน่งผลงานทางวิชาการ 
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o ส าหรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ทางมหาวิทยาลัย วิทยาเขต รวมถึงคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ  

- กำรกระจำยภำระงำน 
o คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยประธานหลักสูตรจะมอบหมายงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ เพ่ือให้อาจารย์ที่มีอยู่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพบนพ้ืน
ฐานความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยทางคณะฯ ได้แจ้งให้สาขาวิชาให้จัดส่งรายชื่อผู้สอนในแต่
ละภาคการศึกษา หัวหน้าสาขาจัดประชุมการแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  

o นอกจากนี้ ในทุกภาคการศึกษาใหม่ จะมีการจัดสรรจ านวนนักศึกษาใหม่ให้แก่คณาจารย์ผู้สอน
รายวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ ซึ่งจะดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และขยับรายชื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปี 3-4 
และตกค้าง ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

 รรวจสงบและด ำเนนหนกำรใหรบเนหรมำะสม หลักสูตรมีการก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
แต่ละท่านวางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับในส่วนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนดังนี้ 
 

รำรำงท่ี 6.1 แูนกำรเนอบำส้่ร ำแหรน่งทำงวหชำกำรองงคณำจำรย์ประจ ำหรลบกส้รรเนทคโนโลยีสำรสนเนทศ พ.ศ.2562-2566 

ช่ือ-สกุล พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564   พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ผศ .อภิ รดา  ธาดา เดช 
(เกษียณอายุ) 

     

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะ
เลิศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   

ดร.ณัฐพร ทองศรี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์สันติ โชติแก้ว    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 
รำรำงท่ี 6.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยวหชำกำร 

Category Male Female Total Headcounts Percentage of PhDs 

Professors - - - - 
Associate Professors     

Assistant Professors - 1 1 - 
Full-time Lecturers 1 3 4 60 

Part-time Lecturers - - - - 
Visiting Professors/Lecturers - - - - 

Total 1 4 5 60 
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หรลบกฐำน 
1. กระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (โฟวเดอร์ บุคลากร 
อาจารย์) 
2. การก าหนดคุณลักษณะต าแหน่งงานสายวิชาการ (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
4. ประกาศรับสมัครอาจารย์ (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 

 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
เกณฑ์ที่ 6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 วำงแูนและปฏหบบรห: กำรวำงแูนภำระงำน 
- หลักสูตรมีการก ากับและติดตามสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 

วิจัยและบริการวิชาการ โดยปัจจุบันหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์  โดย

หลักสูตรระบบสารสนเทศ มีเกณฑ์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีอัตราส่วนเป็น 

20 ต่อ 1 ตามก าหนด  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน สอนในรายวิชาเฉพาะทาง และช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาวิชาโครงงานซึ่งสามารถต่อ

ยอดให้เป็นผลงานวิชาการได้ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์วางแผนเพ่ือการกระจายภาระงานที่สมดุลทั้งด้านการสอน วิจัย 

บริการวิชาการและที่ปรึกษา โครงงาน 

- การวิเคราะห์ติดตามแนวโน้ม FTE มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-

2562 และในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรไดถู้กยุบรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รำรำงท่ี 6.3 ตารางแสดง FTE 

Academic  
Year FTES 

1/2562 8.63 

2/2562 8.13 
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 รรวจสงบและด ำเนนหนกำรใหรบเนหรมำะสม: กำรประเนมหนกำรด ำเนนหนงำน 
- นักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนตามระบบที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์มีการประชุมเพ่ือทบทวนภาระงานและการกระจายภาระงาน 

และมีการแก้ไขปัญหา เช่น ส าหรับการดูแลโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เฉลี่ย 2-3 โครงงานต่ออาจารย์ 1 คน และการ
ดูแลรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เฉลี่ย 2-3 กลุ่มต่ออาจารย์ 1 คน ซึ่งทั้ง 2 รายวิชานั้นเปิดพร้อมกันในภาค
การศึกษาที่ 1 ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักของอาจารย์ ปัจจุบันทางหลักสูตรได้ปรับให้วิชาสัมมนา มีเนื้อหาในการเรียนการ
สอนที่สนับสนุนในวิชาโครงงาน 1 ซึ่งจะท าให้ลดภาระงานที่หนักของอาจารย์ลงได้ 

 

หรลบกฐำน 
1. ภาระงานสอนประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสารแจ้งเปิดราวิชา) (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
2. ผลการประเมิน TOR จากเว็บไซต์ http://tor.psu.ac.th 
3. การจัดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละชั้นปี (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
เกณฑ์ที่ 6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน 

 กระบวนกำรสรรหรำและคบดเนลืงกงำจำรย์ใหรม่ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนการประกาศรับสมัคร, การเปิดรับสมัคร และการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ, สอบ
สัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และวิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนด
ตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่มีความเหมาะสม และมี
ความโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์และประเมิน โดยมี
ค าสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 
 

การด าเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

(ตามเอกสารแนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 

2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 

5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  

กระบวนกำรคบดเนลืงกบุคลำกรสำยวหชำกำรและควำมโปร่งใส 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก¬ โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพ่ือด าเนินการสรรหาตาม

กระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

 1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธาน

กรรมการ 

  1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นกรรมการ 
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 1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน 

และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 

3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 

สัปดาห์ 

4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 

5. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 - มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 - หลักสูตรฯ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านการสอน การท าวิจัย และอ่ืนๆ 

 - มีการก าหนดภาระงาน 4 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ให้กับคณาจารย์ของภาควิชาฯ ผ่านที่ประชุมของภาควิชาฯ 

 - มีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานTOR (ตามรอบการประเมิน) ตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ 

คณะฯและมหาวิทยาลัย 

 - ให้ความเป็นอิสระทางวิชาการ ในการท าวิจัยและการเลือกผลิตสื่อการสอน 

 - มีการชี้แจงก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและวิธี เกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน โดยผ่านการประชุมภาควิชา

ฯ 

 กำรเนลื่งนร ำแหรน่งทำงวหชำกำรองงคณำจำรย์ เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางวิชาการ และความเป็นอิสระทาง
วิชาการ ดังนี้คณะฯ ใช้เกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่ กพอ. ก าหนด  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาของการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไว้ดังนี้ อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท จะต้องเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 5 ปีอาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาเอก จะต้องเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 2 ปีหลักสูตรได้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ และกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงให้คณาจารย์ทราบทั่วกัน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
หรลบกฐำน 
1.  เกณฑ์และประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์
ของกองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยการเจ้าหน้าที่ http://www.personnel.psu.ac.th/ 
2.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ที่ เว็บไซต์  
https://hrmis.psu.ac.th/ 
3.  ผลการประเมิน TOR จากเว็บไซต์ http://tor.psu.ac.th 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (โฟวเดอร์ บุคลากร 
อาจารย์) 
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5. แนวทางการก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 

6. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่2562 (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์)6.4 Competences of academic staff are identified 
and evaluated 

เนกณฑ์ที่ 6.4 มีกำรวหนหจฉบยและประเนมหนควำมสำมำรถองงบุคลำกรสำยวหชำกำร 

 วำงแูน 
- สาขาวิชาและหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงข้อก าหนดสมรรถนะบุคลากรตามภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้สอนอย่างชัดเจนผ่านการประชุมสาขาวิชาฯ  

 ปฏหบบรห: กระบวนกำรประเนมหน 
- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการประเมินจะ

แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ประเมินสมรรถนะ (competency) และประเมินภาระงาน (LU) โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ

ประเมินระดับสาขาวิชาอย่างน้อย 5 คน จากนั้นจึงส่งผลการประเมินไปยังคณะและวิทยาเขต 

- ใช้หลักการประเมินประสิทธิภาพ และสมรรถนะบุคลากรตามภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์

ผู้สอนทุกคน ซึ่งหลักสูตรฯ ใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (TOR)   

 รรวจสงบและด ำเนนหนกำรใหรบเนหรมำะสม: รรวจสงบ 
-  สาขาและหลักสูตรมีการแจ้งอาจารย์ว่ามีคุณสมบัติ และปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 
-  มีการชี้แจง แจ้งข้อเสนอแนะและชื่นชม ผลการประเมิน สมรรถนะบุคลากร 
 

หรลบกฐำน 
1.ระบบประเมินสมรรถนะที่เว็บไซต์https://competency.psu.ac.th/competency/ login.aspx 
2.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่ อง มาตรฐานภาร ะงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยที่ เ ว็บไซต์
https://hrmis.psu.ac.th/ (เอกสารแนบ 5-3) 
3.ระบบ TOR Online ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://tor.psu.ac.th/ 
4.ระบบ Load unit และผลงานวิชาการออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/ 
5.กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์)  
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6 . 5  Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
เนกณฑ์ที่ 6.5 ควำมรบงงกำรในกำรฝึกงบรมและพบฒนำรนเนงงองงบุคลำกรสำยวหชำกำรถ้กวหนหจฉบยและนำไปจบด
กหจกรรมเนพื่งรงบสนงงร่งควำมรบงงกำรองงบุคลำกร 

 วำงแูน: มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยมีแผนการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ 

 ปฏหบบรห: มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมโดยและการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอก 
2. มีเงินทนุสนับส าหรับกรณีการเดินทางไปน าเสนองานวิจัยยังต่างประเทศจากกองทุนวิจัย 
3. มีเงินทุนสนับสนุนปีละ 10,000 บาท สาหรับสนับสนุนให้อาจารย์เดินทางไปพัฒนาตนเอง เข้าร่วมอบรม 
สัมมนาวิชาการ 
4. มีการจัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ 

 รรวจสงบและด ำเนนหนกำรใหรบเนหรมำะสม: คณะจัดกิจกรรมให้คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ เช่น 
งานวิจัย งานประกันคุณภาพ เป็นต้น  

หรลบกฐำน 
1.  ทุนสนับสนุนการไปอบรม/ประชุม/สัมมนาและน าเสนอผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  (โฟวเดอร์ บุคลากร 
อาจารย์) 
2.  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตารางที่ 6-1 การเข้าร่วมพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร) (โฟวเดอร์ 
บุคลากร อาจารย์) 
3.  ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
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รำรำงที่ 6.4 การเข้าร่วมพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  
ผู้เข้าร่วม ช่ือกิจกรรม ช่วงเวลา สถานท่ี 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนวิทยากร 
หลักสตูร นักสื่อสารเพื่อการคิดวิพากษ์ 

18-22 ธันวาคม 
2562 

มูลนิธิมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.
เชียงราย 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช React Native - The Practical Guide 
2020 
Use React Native and your React 
knowledge and take your web 
development skills to build native 
iOS and Android Apps 

Lifetime Online Course Udemy 
 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช The Complete React Native + 
Hooks Course [2020 Edition] 
Understand React Native v0.62.2 
with Hooks, Context, and React 
Navigation. 

Lifetime Online Course Udemy 
 

ดร.ณัฐพร ทองศร ี โครงการอบรม Tech Startup 
Entrepreneurs Camp 

18 - 19 มกราคม 
2563 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

ดร.ณัฐพร ทองศร ี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติทางดา้น
วิทยาการข้อมูลในหัวข้อ PSU SURAT 
Workshop on Data Science 
 

2 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติทางดา้น
วิทยาการข้อมูลในหัวข้อ PSU SURAT 
Workshop on Data Science 

2 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ อยากได้ทุน Flagship ต้องวิเคราะห์ 
Business Canvas และ TRL 

11-12 มกราคม 
2563   

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ HCIA-Cloud Computing 18-22 มีนาคม 2563 On-line 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ โครงการอบรมจรยิธรรมการวิจยัในคน  On-line  
ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม 

(MIXED METHOD) 
23-24 ธันวาคม 
2562 

กรุงเทพ 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service  
เนกณฑ์ 6.6 กำรบรหหรำรูลกำรปฏหบบรหงำนรวมถึงกำรใหรบรำงวบลและกำรยงมรบบถ้กน ำมำใชบเนพื่งกระรุบนและสนบบสนุน
กำรเนรียนกำรสงน กำรวหจบยและกำรบรหกำรวหชำกำร 

 มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีนโยบายขั้นตอนในการบริหารจัดการบุคคลมีทั้งระบบสนับสนุนโดยการให้รางวัล และ
โทษตามข้อก าหนดในระเบียบบริหารงานบุคคล โดยปกติมีการประเมินภาระงานกับคณาจารย์และบุคลากรทุกคน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก 6 เดือนตามปีงบประมาณ โดยมีการประกาศเกณฑ์การประเมินก่อนการประเมินจริง โดย
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการก าหนดภาระงาน (TOR) โดยแบ่งภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ในรูปของ
ร้อยละ และบุคลากรต้องรายงานผลลงในระบบ HR-MIS จากนั้นท าการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาระ
งาน 80% และ Competency 20% โดยการประเมิน Competency ทางสาขาวิชาเน้นประเมินตามเกณฑ์ของงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การรายงานผลภาระงานในระบบ HR-MIS นั้นมีการค านวณไม่สอดคล้องกับการ
ท างานจริงของคณาจารย์ในสาขาวิชา ในขั้นต้นสาขาวิชาได้ท าการประชุมและมีมติให้ท าหนังสือขอค าแนะน าไปยัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในการกรอกภาระงานตามจริงของคณาจารย์ในสาขาวิชาลงในระบบ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนเงินรางวัลในการท าวิจัยแก่อาจารย์เพ่ือกระตุ้นการท าวิจัย ดังนี้ 
1. เงินรางวัลส าหรับอาจารย์ในการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับต่างๆ เช่น ตีพิมพ์ ระดับ TCI ระดับ 

SCOPUS ระดับ ISI จะได้รับในวงเงินที่ต่างกัน 
2. มีการให้สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับอาจารย์ที่ได้รับการต าแหน่งให้ดารงต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 10,000 บาท รองศาสตราจารย์ 30,000 บาท เป็นต้น 

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีระบบสนับสนุนการท าวิจัย โดยมีงบประมาณสนับสนุนดังนี้ 
1. การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 

(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/79410272.pdf) 

2. ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/605813892.pdf) 

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/810352424.pdf) 

4. ทุนสนับสนุนการเริ่มโครงการวิจัย  
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/644119683.pdf) 

5. การจัดสรรทุนเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/1909564314.pdf)  
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หรลบกฐำน 

1.  เงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ    (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
2.  การรับทุนวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ   
 
รำรำงที่ 6.5 ข้อมูลโครงการวิจัย 

ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผู้วิจัย งบประมาณ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา 
โครงการ 

การพัฒนาศักยภาพการจัด
จ าหน่ายและการสร้างผลติภณัฑ์
ใหม่จากผ้าทอพ้ืนบ้านตาม
แนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล: 
กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุม่
ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้  

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
ดร.เกษราภรณ์ สตุตาพงค ์

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

ธันวาคม 2561-
พฤศจิกายน 
2562 

โครงการจดัท าฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน 
โรงงานสกัดน้ ามันปาลม์ดิบ 
โรงงานสกัดน้ ามันปาลม์บรสิุทธ์ิ 
ในขอบเขตจังหวัดชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี และกระบี ่

ภัทราพร วรินทรเวช, ธีระ
ศักดิ์ ปั้นวิชัย และ พงพงษ์ 
สุทธิรักษ์. (2562).  

463,800 กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แผนบูรณาการพื้นท่ีระดับ
ภาค. 

1 ตุลาคม 
2562– 21 
สิงหาคม 2563 
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 

and benchmarked for improvement 

เนกณฑ์ที่ 6.7 มีกำรรรวจสงบ ประเนมหนและเนปรียบเนทียบประเนภทและจ ำนวนงำนวหจบยกบบเนกณฑ์มำรรฐำนที่ไดบรบบกำร

ยงมรบบเนพื่งกำรพบฒนำ 

 วำงแูน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแผนการวิจัยเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการวิจัย
ของคณะ เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานและน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 ด ำเนนหนงำน:  อาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

 รรวจสงบและด ำเนนหนกำรใหรบเนหรมำะสม: มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยลง Journal ในระดับชาติและนานาชาติ รวมไปถึง
การน าเสนอผลงานวิชาการ Proceedings การบริการวิชาการ การผลิตหนังสือ เอกสาร รายงานผลอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 
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รำรำงท่ี 6.6 ผลงานตีพิมพ์ 

ช่ือผู้เขียน ปีท่ี

พิมพ์ 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับ

ที ่

เลข

หน้าท่ี

พิมพ์ 

วิชชุตา มาช,ู ณัฐยา 

ยวงใย และภัทราพร 

วรินทรเวช.  

 

2562 ศักยภาพการเป็นเมืองไมซ์ของจังหวัด

ชุมพร (A Potential of Chumphon as 

a MICE city). The 4th National 

Conference on Informatics, 

Agriculture Management, Business 

Administration, Engineering, 

Sciences, and Technology, and 

Social Sciences and Humanities 

(The 4th IAMBEST 2019)  

การประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

IAMBEST 

2019 ครั้งท่ี 

4 ประจ าปี 

2562. 

 

1   

N Thongsri, Y Bao 2019 What Motivates Learners' Intention 

to Use Blackboard Mobile Learning 

(BML)?: Evidence from Thailand 

2019 

Twelfth 

Internation

al 

Conferenc

e on Ubi-

Media 

Computing 

(Ubi-

Media) 

12 DOI: 

10.1

109/

Ubi-

Medi

a.20

19.0

0069 

314-

319 
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Chai-Arayalert, 

Supaporn & 

Puttinaovarat, 

Supattra  

2020 Designing Mangrove Ecology Self-

Learning Application based on a 

Micro-learning Approach 

Internation

al Journal 

of 

Emerging 

Technolog

ies in 

Learning 

15 1  

 

หรลบกฐำน 

1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตารางที่ 6.6 
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AUN 7 Support Staff Quality 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

7 Support Staff Quality  1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, 

ITfacility and student services) is carried out to 

fulfillthe needs for education, research and service 

[1] 

  ✓     

7.2 Recruitment and selection criteria for 

appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated [2] 

  ✓     

7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 

  ✓     

7.4 Training and developmental needs of support staff 

are identified and activities are implemented to 

fulfil them [4] 

  ✓     

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service [5] 

  ✓     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    3.0     

 

AUN-QA Criterion  
1.  Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needsof the library, 
laboratory, IT facility and student services are carried out toensure that the quality and quantity of 
support staff fulfill the needs for education,research and service. 
2.  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of support 
staff are determined and communicated. Roles of support staff are well defined and duties are 
allocated based on merits, qualifications and experiences. 
3.  Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that the competencies 
remain relevant and the services provided by them satisfy the stakeholders’ needs. 
4.  Training and development needs for support staff are systematically identified ,and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfill the identified needs. 
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
 

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

 วำงแูน 
พิจารณาจาตารางที่ 7.1.1 พบว่ามีการวางแผนเพ่ือเสริมอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการให้บริการทางด้านการศึกษา โดยพบว่าในปี 2560 มีการขออัตราก าลัง 17 ต าแหน่ง ปี 2561 
จ านวน 8 ต าแหน่ง และลดลงเป็นจ านวน 4 และ 2 อัตราตามล าดับ รวม 31 อัตรา  
 

 
ตารางที่ 7.1.1 แสดงจ านวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการขอต าแหน่งใหม่เพ่ิมตั้งแต่ปี 2560-2563 
 

 ปฏหบบรห 
จากแผนภาพที่ 7.1.1 พบว่าอัตราก าลังสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
และในปี 2562 มีจ านวนบุคคากรสายสนับสนุน 173 คน ซึ่งสอดคล้องกับการขออัตราก าลัง ในตารางที่ 7.1.1  
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ตารางที่ 7.1.1 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 5 ปีการศึกษา 

หลักฐาน  
- แผนก าลังคนของบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารแนบ AUN 7.1.1) 
- ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 5 ปีการศึกษา (เอกสารแนบ AUN 7.1.2) 

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

 ผลการด าเนินงาน  
มีการก าหนดการรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยใช้ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีกการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย ขั้นตอนการสรรรหาและคัดเลือก แบบประเมินการคัดเลือก 
ค าอธิบายแบบประเมินการคัดเลือก ซึ่งเป็นประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

หลักฐาน 

- หลักเกณฑ์และวิธีกการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
- สืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th/per8.html 
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7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

 ผลการด าเนินงาน  
มีการก าหนด ค าอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ ของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย การก าหนด 
ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ประเภทสมรรถนะ  ความสามารถเชิง
สมรรถนะ  ความสามารถเชิงสมรรถนะร่วม  ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค ความรู้และความเข้าใจใน
งานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ และมีการอธิบายโดยแบ่งระดับของสมรรถนะต่างๆ 
ออกเป็น 5 ระดับอย่างละเอียด  

หรลบกฐำน  

- ค าอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 

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

 วำงแูน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการวางแผนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ ต่างๆ โดยมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงเพ่ือให้บุคลากรสามารถอบรมเพ่ิมเติมประสบการณ์และ
ความรู้ต่างๆ ได้ และยังสนับสนุนให้บุคลากร พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น 

 ปฏหบบรห 
จากแผนการด าเนินงานจึงน ามาซึ่งการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในระดับท่ีสูงขึ้นโดย
อุดหนุน ทุนการศึกษาปีละ 40,000 บาท ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่เกิน 1 ปี ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ไม่เกิน 2 และ 3 ปี ตามล าดับ นอกจากนั้นเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในงานของตนเองให้ลึกซึ้งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

หรลบกฐำน  

- ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ปีการศึกษา 2562 (โฟวเดอร์ บคุลากร อาจารย์) 
- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ 2562 (โฟวเดอร์ บุคลากร อาจารย์) 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service [5] 

 ผลการด าเนินงาน  
1. การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาหนด  

หลักฐาน  

- สืบค้นได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/per9.html 
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AUN 8 Student Quality and Support 

 
 
ระดบัคะแนนการประเมินตนเอง : 

 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 

AUN-QA Criterion  
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, communicated, 
published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload. Student 
progress, academic performance and workload are systematically recorded and monitored, feedback to 
students and corrective actions are made where necessary. 
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability. 
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, the institution 
should provide a physical, social and psychological environment that is conducive for education and research 
as well as personal well-being. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
 

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

up-to-date มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง

ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน  

ูลกำรด ำเนนหนงำน 

 ก าหนดแผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละปีตามเล่ม มคอ.2) 

หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่างชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) และ
ระบบวิธีพิเศษซึ่งด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชร
นครินทร์ และโครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปตามด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ Roadshow ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และมีการโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ด้วย โดยจะมีการ
ปรับปรุงข้อมูลทุกปี 

 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มติ กบม.) ให้นักศึกษาสมัครผ่านระบบ TCAS โดย
แบ่งเป็น 5 รอบ โดยติดตามจาก https://www.mytcas.com/ และ https://entrance.psu.ac.th/direct.php  

โดยประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
1. รงบTCAS1 Portfolio มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ ากว่า 2.50  

รำมรำยละเนงียดหรนบำที่ 18 https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/15/9f075b72-ae43-4a4e-
a189-599e33f212f4/021_ROUND1_ALL_005-020.pdf 

2. รงบTCAS2 โควรำภ้มหภำค ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชา ในชุด A 
รำมรำยละเนงียดหรนบำที่ 19 https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/15/12ad57c2-a7de-
4ade-aecb-efb06887350d/010_Announce_r_2.pdf 

3. รอบTCAS3 Admission1 
1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต 
ตามรายละเอียดหน้าที่ 48 https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2020/4/17/f9b1ff7f-a907-44e0-
80d9-ca2e9d939903/015_GATPAT&9SUBJ.pdf 

https://www.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/direct.php
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/15/9f075b72-ae43-4a4e-a189-599e33f212f4/021_ROUND1_ALL_005-020.pdf
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/15/9f075b72-ae43-4a4e-a189-599e33f212f4/021_ROUND1_ALL_005-020.pdf
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/15/12ad57c2-a7de-4ade-aecb-efb06887350d/010_Announce_r_2.pdf
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/15/12ad57c2-a7de-4ade-aecb-efb06887350d/010_Announce_r_2.pdf
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2020/4/17/f9b1ff7f-a907-44e0-80d9-ca2e9d939903/015_GATPAT&9SUBJ.pdf
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2020/4/17/f9b1ff7f-a907-44e0-80d9-ca2e9d939903/015_GATPAT&9SUBJ.pdf
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4. รอบTCAS4 Admission2 รบัผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียน

วิทยาศาสตร์ ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

ตามรายละเอียดหน้าที่ 27 https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2020/4/1/6d0eb7e1-f3ca-
4d25-b86d-4c8b862d93a3/014_Admission_Anouce_r4.pdf 

 
5. รอบTCAS5 Direct Admission ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนในเขตภูมิภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน โดยผู้สมัคร
ต้องมีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านเขตภูมิภาคกลางล่างและภาคใต้ตอนบน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 
เดือนนับถึงวันสมัครวันแรกตามรายละเอียด
https://entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/119_Petchanakarin_round5.pdf 

    
 จ านวนรับนักศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 โดยในปีการศึกษา 2562 จ านวนรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า จึงได้ท าการทบทวนวิธีการสื่อสารถึงนักเรียน และจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท าให้
หลักสูตรมีการท าประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆมากขึ้น ทั้งไปโฆษณาตรงที่โรงเรียน และท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ แต่จ านวนรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 ประชำสบมพบนธ์หรลบกส้รร 

หลักสูตรได้ด าเนินการในส่วนของการจัด Road Show เฉพาะของหลักสูตรเอง โดยก าหนดเส้นทางและ

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเอง ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  นอกจากนี้อาจารย์

ในหลักสูตรยังได้ร่วมเป็นกรรมการทีมประชาสัมพันธ์ของคณะโดยมีหน้าที่วางกลยุทธ์ ก าหนดรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่าง ๆทั่วภาคใต้ (เอกสารประกอบใน

รายงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร) 

หรลบกฐำนประกงบ Aun8.1 

1. มคอ.2  (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาทุกโครงการ เว็บไซต์ http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=144 (โฟวเดอร์ เกณฑ์การคัดเลือก

นักศึกษา) 
3. รายงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (โฟวเดอร์ หลักสูตร) 

 

https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2020/4/1/6d0eb7e1-f3ca-4d25-b86d-4c8b862d93a3/014_Admission_Anouce_r4.pdf
https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2020/4/1/6d0eb7e1-f3ca-4d25-b86d-4c8b862d93a3/014_Admission_Anouce_r4.pdf
https://entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/119_Petchanakarin_round5.pdf
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=144
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8.2  The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated  มี

การระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน   และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

ูลกำรด ำเนนหนงำน 

หลักสูตรมีกระบวนการรับเข้าระบุไว้ใน มคอ2 โดยระบุคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าไว้ในหมวด 3 (ระบบการ
จัดการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร) การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีการใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้นและมีการสอบสัมภาษณ์
โดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น ๆ เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการสัมภาษณ์ น ามา
จากผลการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตรได้  

ในส่วนของการรับนักศึกษาโควตาพิเศษในโครงการต่าง ๆ ที่รับนักศึกษานั้น ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป และมีการกลั่นกรองใบสมัครของผู้มีคุณสมบัติก่อนการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  โดยกรรมการแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดกลั่นกรองใบสมัคร และชุดสัมภาษณ์ ซึ่ง
กรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร 

ในส่วนของการรับนักศึกษาโดยวิธี Admission และรับตรงนั้น ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์
การรับนักศึกษาโดยก าหนดคะแนนตามรายวิชาที่เลือกสอบ และการสัมภาษณ์นักศึกษา จะเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร  
โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของคุณสมบัติของนักศึกษาตามแต่ละโครงการ 

2. จ านวนการรับในแต่ละโครงการของแต่ละหลักสูตร 
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 TCAS รงบท่ี 1 กำรคบดเนลืงกพหจำรณำูลงำนในแฟ้มสะสมูลงำนมีโครงกำรร่ำง ๆ ดบงนี้ 

 
 

 TCAS รงบท่ี 2 โควรำ กำรคบดเนลืงกรงบท่ี 2 เนป็นกำรคบดเนลืงกแบบโควรำส ำหรรบบนบกเนรียนที่งย้่ในพื้นที ่

 
 TCAS รงบท่ี 3 รบบรรงรวมกบน 

การคัดเลือกรอบท่ี 3 เป็นการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้คะแนนจาก GAT-PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา 

 TCAS รงบท่ี 4 - Admission 

การคัดเลือกรอบที่ 4 เป็นการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้คะแนนจากผลคะแนนรวม คะแนน O-NET และ คะแนน

จาก GAT-PAT 

 TCAS รงบที่ 5 - รบบแบบงหสระ 

การคัดเลือกรอบท่ี 5 เป็นการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้เกณฑ์อิสระตามมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หรลบกฐำนประกงบ Aun8.2 

1. มคอ.2 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ (http://entrance.surat.psu.ac.th/index.html) 

 

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

workload มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง

เพียงพอ 

ูลกำรด ำเนนหนงำน 

 มีระบบรหดรำมกำรพบฒนำกำรเนรียน  

ในระบบฐานข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในหลักสูตรจะมีระบบติดตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ 

MIS  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของนักศึกษาในที่

ปรึกษาได้ทุกคน ซึ่งนักศึกษาที่อยู่ในสถานะปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนเองได้ 

 มีระบบกำร Lock กำรลงทะเนบียนส ำหรรบบนบกศึกษำที่เนรียนง่งน  

หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนที่ต่ ากว่า 2.00 มีระบบการ Lock การลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน 

คือ ได้เกรดต่ ากว่า 2.00 (Critical)  ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาใน

การลงทะเบียนเรียน ซึ่งในการลงทะเบียนเรียนนั้น  

นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปกติ  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะท าการปลดดล็อกให้ 

 กำรจบดโครงกำรสำยสบมพบนธ์งำจำรย์ท่ีปรึกษำพบนบกศึกษำทุกชบ้นปี  

ในส่วนของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีการจัดโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่

ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี โดยในแต่ละภาคการศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนักศึกษาอย่างน้อย 2 -3 

ครั้ง  แต่ในส่วนของนักศึกษาที่มีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะเรียกพบเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะมากกว่า 3 

ครั้งได้  โดยในส่วนของกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปีนั้น จะเป็นกิจกรรมของการ

พูดคุย ให้ค าปรึกษา หาแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การท ากิจกรรม และ อ่ืนๆ ท าให้

อาจารย์ที่ปรึกษามีความใกล้ชิดและนักศึกษาเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าว มีการวัด

ประสิทธิภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนในทุกโครงการในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  โดยบอกจากปรึกษาเรื่องผล

การเรียนแล้ว หลักสูตรยังมีการสื่อสาร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning 

Outcome: ELO) ให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งเสีนงสะท้อนจากผู้ประกอบการในด้านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

http://entrance.surat.psu.ac.th/index.html
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บัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมตัวทั้งในด้สนคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ได้ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบโครงการพบนักศึกษาในท่ีปรึกษาประจ าปี 2562 

 

 ระบบท่ีรหดรำม GPA และสถำนภำพองงนบกศึกษำไดบในเนบื้งงรบน 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-surat7.psu.ac.th/Default.aspx เป็นระบบที่ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ติดตาม GPA และสถานภาพของนักศึกษาได้ในเบื้องต้น หากนักศึกษาคนใดอยู่ในภาวะรอพินิจจะมีร่วมกันวาง

แผนการลงทะเบียนเรียน และมีการติดตามที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา จะต้องแจ้งคะแนนก่อนสอบ

 
 

  

  

https://sis-surat7.psu.ac.th/Default.aspx


Page | 133  
 

กลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบก่อนวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ 

W เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจได้ทันเวลา 

ในกรณีที่นักศึกษามีความสามารถ มีผลการเรียนดี อาจารย์ในหลักสูตรจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้า

ร่ วมกิ จกรรมต่ า งๆนอกชั้ น เ รี ยนนั กศึ กษาสามารถ เข้ า ไปประ เมินการสอนของอาจารย์ ไ ด้  ทาง  

https://tes.psu.ac.th/login.asp และอาจารย์ต้องน าผลการประเมินจากนักศึกษามาประกอบการท า มคอ.  5 

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ การติดตามดูแลนักศึกษารวมไปถึงแบบ non-academic ด้วย โดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นแกน

หลัก ร่วมกับประธานหลักสูตรในการดูแลนักศึกษา ในเรื่องวินัยนักศึกษา เรื่องส ารวจและติดตามดูแลนักศึกษาที่มี

ภาวะซึมเศร้า ทั้งจากที่นักศึกษา ผู้ปกครองแจ้ง และจากแบบสอบถาม https://student.psu.ac.th/9q/ เพ่ือให้

นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
แูนกหจกรรมกำรด้แลนบกศึกษำกลุ่มเนสี่ยง (รหดรำมและประเนมหนูล) 

ที ่ กหจกรรม/กำรด ำเนนหนกำร เนวลำ ู้บรบบ หูดชงบ 

1 นัดประชุมประธานสาขา  

ช้ันปีท่ี 1 เพื่อช่วยดูแลเพื่อนในสาขา 

วันอังคาร 

สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 นักศึกษาปี 2-4 ท าแบบคัดกรอง 9Q ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 

3 จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง  ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 

4 อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้

งานพัฒนานักศึกษาด าเนินการ 

ตลอดทั้งปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

5 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามนักศึกษากลุ่ม

เสี่ยงและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริหาร

ทราบ 

ตลอดทั้งปีการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

 

หรลบกฐำนประกงบ Aun8.3 

1. ระบบสารสนเทศอาจารย์และนักศึกษา 
2. รายงานสรุปผลโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษา (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 

 

 

 

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 

services are available to improve learning and employability มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การ

ประกอบอาชีพ 

ูลกำรด ำเนนหนงำน 

กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท า ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  Non – Academic 
ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

 

 งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต  
เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา  วินัยนักศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี  
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  และการศึกษาต่อ 
และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก 
ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา/องค์การ
นักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  และ
บ าเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพและพลานามัย  โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน 
กระบวนการหลัก ดังนี้  
 
 

1. กระบวนกำรในกำรเนรรียมควำมพรบงมนบกศึกษำก่งนเนอบำเนรียน เนพื่งเนพห่มทบกษะในกำรใชบชีวหรร่วมกบบู้บง่ืน 
รลงดจนเนรียนร้บแนวทำงกำรใชบชีวหรในมหรำวหทยำลบย ประกงบดบวย  
 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

 

 

 

 

 



Page | 135  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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2. กำรประชุมู้บปกครงงองงนบกศึกษำใหรม่ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอนรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
3. กระบวนกำรในกำรบ่มเนพำะนบกศึกษำใหรบมีทบกษะและควำมพรบงมในกำรด ำเนนหนชีวหร ประกงบดบวย 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 

 โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา  

 โครงการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
4. กระบวนกำรด ำเนนหนงำนดบำนกหจกรรมนบกศึกษำ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (Leader 
Camp) และการท างานร่วมกันกับองค์กรอย่างมีส่วนร่วม  

 โครงการเวทีคุณภาพ  
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 กำรส่งเนสรหมใหรบนบกศึกษำไปแอ่งอบนร่ำงๆ ทำงดบำน IT 
ทางหลักสูตรได้มีการจัดส่งนักศึกษาไปแข่งขัน และประกวดต่างๆ การพานักศึกษาเข้าสู่การฝึกอบรมโครงการ 

Tech Startup Entrepreneurs Camp ณ จ.สงขลา วันที่ 18-19 มกราคม 2563  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ของภาคใต้ไปแข่งระดับประเทศ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบการพานักศึกษาเข้าสู่การฝึกอบรมโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp 
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 โครงกำรพบฒนำนบกศึกษำ IT+IS services: งบรมรบดร่งวีดีโง 14-15 กบนยำยน 2562 
 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมตัดต่อวีดีโอ 14-15 กันยายน 2562 เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีทักษะในการตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ประกอบในการน าเสนองานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการอบรมตัดต่อวีดีโอ 14-15 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 

 

  

 



Page | 140  
 

 กำรส่งเนสรหมกำรพบฒนำนบกศึกษำในดบำนสุอภำพกำย ดบำนจหรใจและบรหบททำงสบงคม 
 

นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้าน
จิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจินตปัญญาศึกษา เพ่ือการดูแล
สุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้  

 โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมที่รุ่นพี่ ซึ่งเคยผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถี
เกษตรธรรมชาติ เพื่อเตรียมดอกไม้ไว้ให้น้องๆ ปี1 ที่จะเข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้  

 โครงการศิลปะแห่งชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผู้อ่ืน กิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
มหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ปี 1 ซึ่งกิจกรรมจะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดดอกไม้โคริกะ 
เชื่อมโยงสู่การมองเห็นความงามในตนเองและผู้อ่ืน  

 โครงการต้นกล้าจิตอาสา กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วีถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาวหอ ปุ๋ยหมักเกษตร
ธรรมชาติ 

  โครงการโคริงกะ จัดดอกไม้จัดใจ บูรนาการกับรายวิชา ชีวิตและความสุข ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี ที่
นักศึกษาท่ีมีความสนใจจะมาลงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมี
ความสุข  

 โครงการพัฒนาแกนน าด้านจินตปัญญาศึกษา  เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็น
กระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ เป็นการเพ่ิมก าลังพลในการท างาน 
ไปพร้อมๆกับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีสนใจ 

 โครงการจินตปัญญาสัญจร กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้เรียนรู้ศิลปะ
แห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก หลายๆวิทยาเขตได้น าไปปรับประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 กิจกรรม active learning บูรณาการและประยุกต์ใช้ดอกไม้โคริงกะในการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

 จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการ
เกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการปลูกพืชผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ  

 และการฝึกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด/การท าสมุนไพรน้ าสบู่จับใบ/ปุ๋ยน้ าชีวภาพ/
น้ าสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/การเพาะกล้าในกระบะ/การคลุมดิน) โดยบูรนาการกับรายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

หรลบกฐำนประกงบ Aun 8.4 

1. รายงานสรุป การพานักศึกษาเข้าสู่การฝึกอบรมโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp ณ จ.สงขลา วันที่ 18-19 

มกราคม 2563 (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 

2. รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี  (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 
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8.5The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being มีกำรจบดบรรยำกำศกำรเนรียนร้บทบ้งดบำนกำยภำพ สบงคม และ จหรใจ ที่

เนงื้งร่งกำรเนรียนกำรสงน กำรวหจบย รวมทบ้งสุอภำวะ องงู้บเนรียน 

ูลกำรด ำเนนหนงำน 

 หลักสูตรฯ ได้มีการให้ค าแนะน าและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี   ผ่านโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบ 

 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ในทุก ๆ เรื่อง ครอบคลุมด้านวิชาการ และทางด้านอ่ืน ๆ โดยอาจารย์มีการ
ก าหนดตารางให้ค าปรึกษา (Office hours)ให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษา กระบวนการในการดูแล
นักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – 
academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจดังนี้ 
หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้ค าปรึกษาเมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่อง

ความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอ่ืนๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มี
ขั้นตอนการรับบริการดังนี้  

ขัน้ตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกช่องการรับบริการ 
Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา  

 ดบำนสภำพแวดลบงม 
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   ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน มีมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ หอพักนักศึกษา  ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เป็นหลัก ระบบ WiFi บริเวณหอพักและอาคารเรียน โรงอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน สะดวกซื้อ ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระบบน้ าประปา ห้องเรียน ถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ด้านเหล่านั้นของวิทยาเขต ห้องสมุด 
วิทยาเขตมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยศูนย์สนเทศและการ  เรียนรู้เป็นผู้ดูแล และได้
ด าเนินการแจ้งรายชื่อหนังสือที่มีอยู่พร้อมรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการ สอนไปยังคณาจารย์ทุกท่าน และ
คณาจารย์ทุกท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยการส่งรายชื่อหนังสือที่ต้องการไป ยังห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายใต้การดูและของศูนย์สนเทศและการ เรียนรู้ ได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาทั้งวิทยาเขต จ านวน 5,000 คนโดยประมาณ จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 รับได้ 40 คน ห้อง
คอมพิวเตอร์ 5 รับได้ 60 คน ห้องคอมพิวเตอร์ 6 รับได ้80 คน และห้องคอมพิวเตอร์ 3 รับได้ 80 คน  

 บริการหอพัก 
งานจัดการหอพัก ให้บริการสวัสดิการที่พักส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหอพักให้บริหารทั้งสิ้น
จ านวน 6 อาคาร ได้จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักศึกษาเพ่ือให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและ
สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที  มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการปฐม
พยาบาลในเบื้องต้น บริการดูแลสุขภาพนักศึกษาท้ังในและนอกเวลาราชการ ดังนี้ 

 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.30 น. ที่งานพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม ชั้น 1  จ านวน 1 ห้อง  
และมีเตียงให้บริการนักศึกษาเจ็บป่วย  จ านวน  3  เตียง 

 นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณอาคารกิจกรรม ชั้น 1  จัดบริการดูแลตรวจ
สุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ วันละ 1 คน พร้อมทั้งได้จัดบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพผ่านเว็บและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ นอกเวลาดังกล่าวจะมีรถสวัสดิการและรถกู้ภัยหรือ 1669 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหอพักให้บริหารทั้งสิ้นจ านวน 6 อาคาร  รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที่ ชื่งหรงพบก จ ำนวนหรบงง รงงรบบ
นบกศึกษำ (คน) 

กำรจบดสรรที่พบก ค่ำธรรมเนนียมหรงพบก 
1 ปีกำรศึกษำ 

1 หอพักหญิง 
เชี่ยวหลาน 

104 ห้อง 
(13 คลัสเตอร์) 

312 หอพักหญิง ปี 1 
จัดสรร 3 คนต่อห้อง 

ค่าหอพัก     13,000  
ค่าน้ า            900  
ค่าประกัน     1,500 

รวม          15,400 
2 หอพักหญิง 

นางยวน 
104 ห้อง  

(13 คลัสเตอร์) 
312 หอพักหญิง ปี 1 

จัดสรร 3 คนต่อห้อง 

3 หอพักหญิง 
ช่อม่วง 

47 141 หอพักหญิง 
จัดสรร 3 คนต่อห้อง 

 
ค่าหอพัก       6,000  
ค่าน้ า            900  
ค่าประกัน     1,500 
รวม            8,400  
 

4 หอพักหญิง 
พวงผกา 

47 141 หอพักหญิง 
จัดสรร 3 คนต่อห้อง 

5 หอพักชาย 
ดาหลา 

54 162 หอพักชาย 
จัดสรร 3 คนต่อห้อง 

6 หอพักชาย 
ปาริชาติ 

54 162 หอพักชาย 
จัดสรร 3 คนต่อห้อง 

รวม 410 1,230  
   

ทั้งนี้ เพ่ือการเป็นศูนย์ศึกษาอาศัยที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ งานจัดการหอพักได้จัดให้มีบริการต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในหอพัก ดังนี้ 
1. จัดบริการและสวัสดิการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในหอพัก ดังนี้ 
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 จัดให้มีตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น บริการนักศึกษาทุกอาคาร 

 จัดให้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ/ลานตากผ้าส าหรับทุกอาคาร 

 จัดให้มีห้องอาหารส่วนกลาง บริการตู้เย็น / ตู้ไมโครเวฟ (แบ่งโซนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม) ในอาคารหอพัก
หญิงเชี่ยวหลาน นางยวน 

 จัดให้มีแม่บ้านบริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร 
2. บริการและสวัสดิการด้านความปลอดภัย 

 จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอด24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์
สายด่วนที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้ 

 มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือป้องกันคนนอกเข้าออก 

 มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุ  

 มีระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 มีระบบสวัสดิการรถรับส่งจากหอพักไปยังอาคารเรียน ท าให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

3. บริการและสวัสดิการพยาบาล งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก ดังนี้ 

 จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักประเมินอาการเบื้องต้นก่อนจ่ายยา /ปฐมพยาบาล 

 จัดให้มีบริการน าส่งโรงพยาบาลโดยรถสวัสดิการ /รถกู้ภัย ตามข้ันตอนการประเมินอาการ 

 จัดให้มีการอบรมแกนน านักศึกษาพยาบาลในเรื่องการประเมินอาการและการช่วยเหลือผู้ป่วยภายใน
หอพัก 

การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน งานจัดการหอพัก มีการจัดบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา ดังนี้ 

 จัดให้มีลานกิจกรรม เวทีกลาง และลานกีฬาในส่วนกลางของหอพัก 

 จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม การอ่านหนังสือของแต่ละหอพัก โดยจัดท าเป็นห้องเอนกประสงค์ มี
โต๊ะเก้าอ้ี สัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการ นักศึกษาสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

 จัดให้มีห้องละหมาดไว้บริการ 

 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เช่น กิจกรรมท าบุญ กิจกรรมเลี้ยงอาหารในช่วงสอบเป็นต้น 

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี เปิดให้บริการสนามฟุตบอล 
สระว่ายน้ า ห้องฟิตเนส ยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป  โดยสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกได้  http://sportscenter.surat.psu.ac.th/ และมีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการจาก
ผู้ใช้งาน ที่ผ่านมามีการแข่งขัน และขอใช้สนามฟุตบอลจากหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง เพื่อให้สนามอยู่ในสภาพดีจึงได้
มีการปรับปรุงสนามหญ้าใหม่ และซ่อมบ ารุงสระว่ายน้ า 

http://sportscenter.surat.psu.ac.th/
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หรลบกฐำนประกงบ Aun 8.5 

1. ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ในหลักสูตร  

2.  ภาพโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 
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AUN 9 Facilities and Infrastructure   
 

 
 
ระดบบคะแนนกำรประเนมหนรนเนงง: 

9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
supporteducation and research [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดบบคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)    3.0     

 

 

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

are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectivesof the study programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information andcommunication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff andstudents. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructurethat enables the campus 

community to fully exploit information technology forteaching, research, services and administration. 
7. Environmental, health and safety standards and access for people with specialneeds are defined and 

implemented. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, 
etc.) are adequate and updated to support education and research [1]  
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน 
ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ 
• วำงแูน 
สิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียน ได้มีการซ่อมแซมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ สาหรับใช้ในห้องเรียน
เพ่ือให้พร้อมส าหรับการเรียนการ สอนอยู่เสมอ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งหมด ด าเนินการโดยวิทยาเขต ภายใต้รวม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
- ด้านการเรียนการสอน 
จากแผนการรับนักศึกษาระบุจ านวน  งานรับนักศึกษาใหม่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ทางฝ่ายงานจัด การ
ทรัพย์สินเตรียมสถานที่  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ดูแลโสตทัศนูปกรณ์  ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
กลางดูแลงานที่เก่ียวข้องกับสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ งานทะเบียนและประมวลผลเป็นฝ่ายก าหนดห้องเรียน  
- ด้านงานวิจัย ห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  
1. ห้องปฏิบัติการ Food Innovation Research Unit 
2. สถาบันวิจัยสัตว์น้ า 
3. ศูนย์ทดสอบไม ้
4. อาคารปฏิบัติการบล๊อคปูพื้น 
 
• ปฏหบบรห 
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดให้มีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หากห้องเรียนมีปัญหา โดยผ่าน
ระบบออนไลน์ ดังนี้  
- ห้องเรียนมีปัญหาอาจารย์สามารถแจ้งซ่อมได้ที่ http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 9.2.1 แสดงจ านวนการแจ้งซ่อมผ่านระบบในรอบปี พ.ศ. 2562 
- อุปกรณ์โสตช ารุดสามารถแจ้งได้ท่ี http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php  
- อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการช ารุดสามารถแจ้งได้ที่ ส านักงานศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลาง 
แผนภาพที่ 9.1.1 แสดงจ านวนการแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์แยกตามประเภทงานในรอบปี พ.ศ. 2562 
หรลบกฐำน  
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• http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php 
• http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php 

 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
[3, 4] มีหรบงงสมุดและทรบพยำกรงย่ำงเนพียงพงและทบนสมบย เนพื่งสนบบสนุนกำรเนรียนกำรสงน และกำรวหจบย 
• ผลการด าเนินงาน  
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ได้ จัดเตรียมฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการท าวิจัย 
ของอาจารย์ในหลักสูตร สามารถค้นหาหนังสือได้ผ่าน ระบบออนไลน์ 
เจ้าหน้าที่งานบรรณสารสนเทศ ท าการส ารวจเอกสารประกอบการสอน และจัดหาหนังสือตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 เมื่อ
ได้หนังสือมาแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องสมุดแจ้งมายังอาจารย์ผู้สอนผ่านทางอีเมล์  
หรลบกฐำน 
• http://library.surat.psu.ac.th/ 
• http://opac1.clib.psu.ac.th/ 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research [1, 2] มีหรบงงปฏหบบรหกำรและเนครื่งงมืงงย่ำงเนพียงพงและทบนสมบย เนพื่งสนบบสนุนกำรเนรียนกำรสงน และ
กำรวหจบย 
ผลการด าเนินงาน   
1. ห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ ได้เตรียมห้อง ปฏิบัติการสาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับกับการวิชาในหลักสูตรดังนี้ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง 
2. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดให้มีบริการต่างๆ เช่นการขอใช้อุปกรณ์โสตฯ ต่างและบริการเครื่องพิมพ์ เครื่องแสกนเพ่ือ
อ านวย ความสะดวกใน การเรียนการสอน ให้กับอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
หรลบกฐำน  
- http://it.surat.psu.ac.th/ 

 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research [1, 5, 6] มีสห่งสนบบสนุนดบำนเนทคโนโลยีสำรสนเนทศรวมถึงโครงสรบำง พื้นฐำนกำร
เนรียนร้บงหเนล็กทรงนหกส์ งย่ำงเนพียงพงและ ทบนสมบยเนพื่งสนบบสนุนกำรเนรียนกำรสงน และกำรวหจบย 
ผลการด าเนินงาน  
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ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ท าการส ารวจความพร้อมใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สัญญาณ WiFi ท าบันทึกเพ่ือสอบถามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่าน ในการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยนัดวันในการจัดท าซอฟต์แวร์ต้นฉบับ และให้อาจารย์ท า
การตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นในมีการโคลนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดยจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันทุกห้อง และมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและ
ป้องกันการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง และ เพ่ือเตรียมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
ให้เหมาะสม  
วิศวกรเครือข่ายและช่างคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา 
ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ LMS เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและนักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้งานจากที่ไหนก็ได้ตลอดเวลา 
หรลบกฐำน  

- http://it.surat.psu.ac.th/ 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs 
are defined and implemented [7] มีกำรระบุและใชบมำรรฐำนดบำนสห่งแวดลบงม สุอภำพ และ ควำมปลงดภบย 
และสำมำรถเนอบำถึงไดบสำหรรบบบุคคลที่มี ควำมรบงงกำรพหเนศษ 
ผลการด าเนินงาน  
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยส่งของ
เสียสารเคมีไปก าจัดกับบริษัทอัคคีปราการจ ากัด(มหาชน) งานการจัดการของเสียได้วางแผนส่งของเสียสารเคมีไปก าจัด
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  งานการจัดการของเสียด าเนินงานยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานตาม แนวปฏิบัติ เ พ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ( Safety Guideline for 
Laboratory) โดย โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of 
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL” ภาย ใต้ ก า รด า เ นิ น ง านของ  ส านั ก ง าน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขณะนี้งานการจัดการของเสียได้ท าการส ารวจระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางฯ ดูแลอยู่ ตาม เกณฑ์ ESPReL check list  ไปแล้ว 
จ านวน 2 ห้อง   และก าลังด าเนินการขอทุนเพ่ือน ามาพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จาก
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ส าหรับการเข้าใช้ห้องเครื่องมือ
กลาง 1, ห้องเครื่องมือกลาง 2, ห้องโครงงาน 1, ห้องโครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
หน้าห้องโครงงาน 1, โครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากต้องการให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้ท าวิจัย 
ได้รับความปลอดภัยในการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 
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กล้องวงจรปิดถูกน ามาใช้ในห้องโครงงาน 1, 2 และ 3 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการสอดส่องดูแลกิจกรรมของนักศึกษา
ในการใช้พ้ืนที่และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยการบันทึกภาพไว้และสามารถดูด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูผ่ าน
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ได้ 
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AUN 10 Quality Enhancement 
 

 

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     
 

AUN-QA Criterion  
 

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

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

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

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

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

systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
 

 

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

หลักสูตร ฯ ใช้ผลการประเมินและการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการใช้หลักสูตร ฯ  (ผู้เรียน
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ฯ  

จัดการประเมินหลักสูตรฯ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนการสอน และเก็บข้อมูลเพ่ือท าการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี และกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ มีการประชุมร่วมกัน  โดยน าข้อคิดเห็น ไปใช้ในการพัฒนา 
ทบทวน และเตรียมหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตร ฯ 
 
หรลบกส้รรมีกำรปรบบปรุงรำมอบงเนสนงแนะองงู้บมีส่วนไดบส่วนเนสียดบงนี้ 
 

1.  ู้บทรงคุณวุฒห  
หลักสูตรฯ จัดท าการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปี 2559 ตามข้อเสอนแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่อง  ควรมี

รายวิชา ระบบสารสนเทศธุรกิจ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Business Process และ Information System และปรับกลุ่ม

วิชาชีพเลือกให้มี วิชาในกลุ่มระบบสารสนเทศประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 

2.  ู้บประกงบกำร  หลักสูตรฯ น าข้อเสอนแนะจากผู้ประกอบการ ในประเด็นเรื่อง  
ทักษะการน าเสนอ ฝึกให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชา โครงงาน สัมมนา  และวิชาอ่ืน ๆ ให้มาก

ขึ้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฝึกให้นักศึกษาน าเสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ต้นชั่วโมงของคาบเรียน 
 

3.  นบกศึกษำ  
หลักสูตรฯ น าข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาจากการประเมินรายวิชา และการประเมินอาจารย์ มาร่วมกันพิจารณา

และหาแนวทางการแก้ไข ที่สามารถท าได้ โดยการไปปรับแก้ไข มอค. 3  ของรายวิชานั้น ๆ ในปีถัดไปหลักสูตรฯ ได้น า
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการประเมินแบบสอบถามในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบอาจารย์เช่น  

1. เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์   
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน 
3. ช่องทางการสื่อสาร 

 



Page | 153  
 

หลักสูตรรับฟังข้อคิดเห็นจากนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านทางโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศ และน าประเด็นด้านการสอนเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การสอน React Native ส าหรับ Mobile 
Application การประยุกต์ Framework ด้านการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้ง่ายและรวดเร็วต่อการพัฒนา เป็นต้น 

 
4.   งำจำรย์   หลักสูตรฯ น าข้อคิดเห็นจากคณาจารย์มาร่วมหาแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการ

ดูแลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ โดยผ่านการประชุมประจ าเดือนของภาควิชาฯ  
 
5. ศหษย์เนก่ำ ให้ข้อเสนอแนะผ่านการบรรยายแนะแนวทางการสมัครงานส าหรับนักศึกษาจบใหม่ในโครงการปัจฉิม

นิเทศ 
 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร จะน าข้อเสนอแนะ เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ประเด็นใดที่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น การจัดอบรม หัวข้อที่ทันสมัยให้กับนักศึกษา จะถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนานักศึกษา นอกรายวิชา
เรียน สิ่งใดท่ีเป็นข้อเสนอระดับนโยบายถูกสื่อสารผ่านระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารคณะต่อไป 
 
หรลบกฐำน 
1. ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 2 ภาคผนวก ข หน้า 82-90 
2.ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะต าแหน่งงาน 
3. รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศน์ 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation  
and enhancement [2] 
ูลกำรด ำเนนหนงำน 

กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภายในหลักสูตรระบบสารสนเทศมีการก ากับดูแลจาก
คณะกรรมการหลักสูตรและคณาจารย์ภายในสาขาวิชาเพ่ือให้การเรียนการสอน ตรงตามวัตถุประสงค์ 

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนถูกประเมินจากผู้เรียนและ
ประเมินจากกรรมการทวนสอบ 

มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป (เล่มปรับปรุงปีพ.ศ. 2564) ได้น าแนวทางการออกแบบหลักสูตร
ตามแนวทางของ OBE มาใช้ 
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หรลบกฐำน 
1. กระบวนการเรียนการสอน  

 - เนื้อหาสาระของรายวิชาถูกก าหนดใน มคอ. 2 ของแต่ละรายวิชา  
   - กระบวนการเรียนการสอนถูกก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา  
   - สิ้นสุดการเรียนการสอน แตล่ะรายวิชาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบแต่ละรายวิชาจัดท าสรุปผลการเรียนการสอนใน มคอ. 5 ของแต่ละ
รายวิชาเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลน าเขา้สู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
2. รายงานผลการประเมินออนไลน์ระบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนทางเว็ปไซต์วิทยาเขตฯ  
https://tes.psu.ac.th/login.asp 
 

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

1. หลักสูตร ฯ มีการตรวจสอบและประเมินต่อกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

 สาระวิชาและค าอธิบายของแต่ละรายวิชาถูกก าหนดไว้ใน มคอ. 2 เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรรายวิชาได้อย่างครบถ้วน ( P ) 

 กระบวนการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาถูกก าหนดไว้ใน มคอ. 3,4 เพ่ือให้คณาจารย์ผู้สอนก าหนดหัวข้อ วิธี 
ล าดับการสอนให้เป็นไปอยางถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ 
( P ) 

 คณาจารย์ร่วมประชุมปรึกษาหารือในหัวข้อ และล าดับการสอนของสาขาวิชาในหัวข้อสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร และการเรียนการสอน ( D ) 

 นักศึกษาได้รับตารางเรียน หัวข้อการเรียนการสอนจากผู้สอนอย่างครบถ้วน ( C ) 

 กระบวนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะถูกตรวจสอบและประเมินผลการเรียนการสอนไว้ใน มคอ. 
5,6( C ) 

 ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาถูกระบุไว้ใน มคอ. 5 และระบุแนวทางแก้ไขเพ่ือ
ด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป( A ) 

2. การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา  
 
หรลบกฐำน 
1.  www.tqf.psu.ac.th 
 2. ข้อมูลผลการประเมินการเรยีนการสอน และ การประเมินทวนสอบ ท่ีเว็บไซต์ 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 
 
 

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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10.4Research output is used to enhance teaching and learning [4] 
ูลกำรด ำเนนหนงำน 
1) วิทยาเขตให้การสนับสนุน เงิน เพ่ือส่งเสริมในรายวิชาโครงงาน เพ่ือส่งผลงานสู่เวทีการประชุมวิชาการ   และ

ผลงานเพ่ือใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเอกชน 
2) ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยในรายวิชา สัมมนา 
โครงงาน 1 และโครงงาน 2 โดยใช้งานวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ได้แก่ 

 โครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดจ าหน่ายและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าทอพ้ืนบ้านตาม
แนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 บทความวิชาการเรื่อง Designing Mangrove Ecology Self-Learning Application based on a Micro-
learning Approach 

 
หลักฐาน 
1) รายงานการบูรณาการโครงการวิจัยกับรายวิชาโครงงาน (โฟวเดอร์ มคอ รายวิชา) 
 

 
10.5Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student  
    Services) is subjected to evaluation and enhancement [5] 
 
ูลกำรด ำเนนหนงำน 
-  มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์ไอที ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ยังไม่มีห้องโครงงานคอมพิวเตอร์ แยกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
หลักฐานการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด  และห้องประชุมย่อยเพื่อใช้ในการ ปรึกษาระบบงาน 
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ผลส ารวจระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึงพอใจ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (โดย3 = พอใจมากท่ีสุด, 2 = 

พอใจ, 1 = พอใจน้อย, -1 = ไม่ค่อยพอใจ, -2 = ไม่พอใจ, -3 = ไม่พอใจมาก ) 

 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจมากที่สุด 

(%) 

พอใจ
มาก   
(%) 

พอใจ
น้อย   
(%) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
 (%) 

ไม่
พอใจ 
 (%) 

ไม่พอใจ
มาก 
 (%) 

คุณภาพของหลักสูตรที่ท่านศึกษา 42.86 48.98 8.16 0.00 0.00 0.00 

การเรยีนการสอน ในหลักสตูรที่ท่านศึกษา 44.90 51.02 4.08 0.00 0.00 0.00 

กิจกรรมเสริมในรายวิชาของหลักสูตร 46.94 40.82 12.24 0.00 0.00 0.00 

การให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ 
PSU Library 

20.41 61.22 18.37 0.00 0.00 0.00 

ความสอดคล้องของทรัพยากรห้องสมุดกับ
หลักสตูร/วิชาเรียน 

14.29 75.51 10.20 0.00 0.00 0.00 

ความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดและสื่อ
สารสนเทศ 

18.37 59.18 22.45 0.00 0.00 0.00 

การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,์ Wi-Fi 
และระบบคอมฯ 

16.33 57.14 22.45 2.04 2.04 0.00 

ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,์ 
Wi-Fi และระบบคอมฯ กับการใช้งานของท่าน 

20.41 59.18 18.37 0.00 2.04 0.00 

การให้บริการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) 26.53 55.10 14.29 2.04 0.00 2.04 

ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้า
มี) 

26.53 59.18 10.20 2.04 0.00 2.04 

ความเพียงพอของอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ 24.49 57.14 14.29 2.04 2.04 0.00 

การให้บริการศูนย์กีฬาและการออกก าลังกาย 22.45 48.98 20.41 4.08 2.04 2.04 

ความปลอดภัยของศูนย์กีฬาและการออกก าลัง
กาย 

22.45 57.14 18.37 0.00 2.04 0.00 

การให้บริการหอพัก (เฉพาะนักศกึษาที่พักหอพัก
มหาวิทยาลยั) 

22.45 61.22 12.24 0.00 2.04 0.00 

ความหนาแน่นภายในหอพัก (เฉพาะนักศึกษาที่
พักหอพักมหาวิทยาลัย) 

24.49 61.22 12.24 0.00 0.00 2.04 
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หัวข้อการประเมิน 
พอใจมากที่สุด 

(%) 

พอใจ
มาก   
(%) 

พอใจ
น้อย   
(%) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
 (%) 

ไม่
พอใจ 
 (%) 

ไม่พอใจ
มาก 
 (%) 

ความปลอดภัยของหอพัก (เฉพาะนักศึกษาท่ีพัก
หอพักมหาวิทยาลัย) 

36.73 48.98 10.20 2.04 2.04 0.00 

การให้บริการโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหาร 24.49 55.10 18.37 0.00 0.00 2.04 

ความหลากหลายของอาหารในโรงอาหาร 22.45 59.18 12.24 2.04 2.04 2.04 

สุขลักษณะที่ดีของโรงอาหารและการจ าหน่าย
อาหาร 

26.53 65.31 6.12 0.00 0.00 2.04 

ความสอดคล้องของห้องเรียน อาคารเรยีน และ
อุปกรณ ์

14.29 63.27 20.41 0.00 2.04 0.00 

ความเพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียน และ
อุปกรณ ์

12.24 67.35 18.37 2.04 0.00 0.00 

การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 30.61 61.22 6.12 2.04 0.00 0.00 

ความรูส้ึกปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  38.78 53.06 6.12 2.04 0.00 0.00 

ความผูกพันท่ีมีต่อหลักสูตร การเรยีนการสอน   32.65 63.27 4.08 0.00 0.00 0.00 

ความผูกพันท่ีมีต่ออาจารย์ในสาขาและคณะฯ 53.06 44.90 2.04 0.00 0.00 0.00 

ความผูกพันท่ีมีต่อความเป็นลูกพระบิดา ม.สงขลา
นครินทร์  

51.02 42.86 6.12 0.00 0.00 0.00 

ความพึงพอใจโดยรวม เมื่อเทียบกบั
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

40.82 51.02 8.16 0.00 0.00 0.00 

 

การที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ จะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ในด้านต่างๆ  ความต้องการในด้านทรัพยากรสารสนเทศที่จะต้องมีจ านวนเพียงพอ ทันสมัย และตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียน ด้านขั้นตอนกระบวนการของห้องสมุด ก็ควรมีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และถูกต้อง ด้านบุคลา

กรที่ให้บริการควรมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น ให้บริการด้วยความเสมอภาค รวดเร็วและเชื่อถือ

ได้ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องมีสถานที่ที่สะอาด และปลอดภัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี

ประสิทธิภาพและจ านวนที่เพียงพอ ส่วนด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง มี

เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการที่ชัดเจน และมีการแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือทรัพยากรสารสนเทศ

ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 

แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
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ในการปฏิบัติงานในศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. สถานะภาพ 

นักศึกษา ปริญญาตรี     432 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20  
บุคลากรสายสนับสนุน          55 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34  
อาจารย์     45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความระดับความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 

1. ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงด็นความพึงพอใจ 

2.81 

1.1 ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ 0 
(00.00)  

122 
(22.93) 

225 
(42.29)  

110 
(20.68) 

75 
(14.10)  

2.74 

1.2 ความพร้อมและสมบรูณ์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

0 
(00.00)  

175 
(32.89) 

157 
(29.51)  

98 
(18.42) 

102 
(19.17)  

2.76 

1.3 ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรเ์พยีงพอ 48 
(09.02)  

102 
(19.17) 

217 
(40.79)  

67 
(12.59) 

98 
(18.42)  

2.85 

1.4 ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ 48 
(09.02)  

132 
(24.81) 

189 
(35.53)  

18 
(03.38) 

155 
(27.26)  

2.83 

2. ด้านงานบริการระบบเครือข่าย 2.76 
2.1 ครอบคลุมทั่วถึง 0 

(00.00)  
138 

(25.94) 
223 

(41.92)  
108 

(20.30) 
63 

(14.84)  
2.82 

2.2  ความเร็วในการใช้งาน Internet 9 
(01.69)  

147 
(27.63) 

157 
(29.51)  

118 
(22.18) 

101 
(18.98)  

2.71 

2.3  ความเหมาะสมในบริการของ 
Internet 

9 
(01.69) 

157 
(29.51) 

211 
(39.66)  

67 
(12.59) 

88 
(16.54)  

2.87 

2.4  ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 22 
(04.14) 

101 
(18.98) 

212 
(39.85) 

113 
 (21.24) 

88 
(15.79) 

2.74 

2.5  สะดวกในการติดต่อสอบถาม 9 
(01.69) 

105 
(19.74) 

226 
(42.48) 

110 
 (20.68) 

82 
(15.41) 

2.72 
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หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 

3. ด้านการให้บริการระบบสารเทศ MIS 2.94 
3.1 ความสะดวกในการใช้งาน 14 

(02.63) 
128 

(24.06) 
256 

(48.12) 
79 

 (14.85) 
55 

(10.34) 
2.94 

3.2  ความรวดเร็วในการใช้งาน MIS 14 
(02.63) 

126 
(23.68) 

260 
(48.87) 

75 
 (14.10) 

57 
(10.71) 

2.93 

3.3 ความถูกต้องของระบบงาน MIS 0 
(00.00) 

153 
(28.76) 

 281 
(52.82) 

48 
 (08.08) 

55 
(10.34) 

3.00 

3.4 ความถูกต้องของระบบงาน MIS 0 
(00.00) 

179 
(33.65) 

287 
(53.95) 

7 
 (01.32) 

59 
(11.09) 

3.10 

3.5  การให้ค าปรึกษาและแก้ปญัหา 23 
(04.32) 

65 
(12.22) 

260 
(48.87) 

116 
 (21.80) 

68 
(12.78) 

2.73 

4. ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ 

3.25 

4.1  บุคลากรให้บริการโดยการแต่ง
กายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

49 
(09.21) 

147 
(27.63) 

285 
(53.57) 

0 
 (00.00) 

51 
(09.59) 

3.27 

4.2  บุคลากรให้บริการด้วยความ
สุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่ด ี

63 
(11.84) 

142 
(26.69) 

225 
(42.29) 

49 
 (09.21) 

53 
(09.96) 

3.21 

4.3  บุคลากรสนใจให้บริการอย่าง
จริงใจมีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือ 
และมีอัธยาศัยด ี

63 
(11.84) 

142 
(26.69) 

225 
(42.29) 

58 
 (10.90) 

44 
(08.27) 

3.23 

4.4  บุคลากรให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อม 

63 
(11.84) 

119 
(22.37) 

176 
(33.08) 

86 
 (16.17) 

88 
(16.54) 

2.97 

4.5  บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

99 
(18.61) 

169 
(31.77) 

140 
(25.32) 

36 
 (06.77) 

88 
(16.54) 

3.29 

4.6 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้
ความสามารถเชื่อถือได้มืออาชีพ 

63 
(11.84) 

225 
(42.29) 

24 
(38.35) 

0 
 (00.00) 

40 
(07.52) 

3.51 

4.7  บุคลากรมีความเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

49 
(09.21) 

237 
(44.55) 

167 
(31.39) 

44 
 (08.27) 

35 
(06.58) 

3.42 

4.8 บุคลากรสง่มอบบริการได้ตรงตาม
เวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ 

49 
(09.21) 

273 
(51.32) 

131 
(24.62) 

44 
 (08.27) 

35 
(06.58) 

3.48 
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หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 

5. ด้านกระบวนการท างานของงาน
เทคโนโลยีและการเรียนรู ้

3.14 

5.1  ได้รับความสะดวกในการตดิต่อ
ขอรบับริการ 

58 
(10.90) 

165 
(31.02) 

165 
(23.50) 

113 
 (21.24) 

71 
(13.35) 

3.05 

5.2  บริการตรงตามความต้องการ 63 
(11.84) 

250 
(46.99) 

104 
(19.55) 

74 
 (13.91) 

41 
(07.71) 

3.41 

5.3 น าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ 27 
(05.08) 

142 
(26.69) 

215 
(40.41) 

80 
 (15.04) 

68 
(12.78) 

2.96 

5.4  ติดตาม พฒันาระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

13 
(02.44) 

156 
(51.32) 

176 
(33.08) 

146 
 (27.44) 

41 
(07.71) 

2.91 

5.5 การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการ
ให้บริการ 

27 
(05.08) 

37 
(06.39) 

365 
(6861) 

42 
 (07.89) 

64 
(12.03) 

2.85 

5.6 คุณภาพโดยรวมในการให้บริการ 49 
(09.21) 

163 
(30.64) 

241 
(45.30) 

9 
 (01.69) 

70 
(13.16) 

3.21 

ภาพรวมความพึงพอใจ 2.98 

 
ตอนที่ 3 ประเด็นความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 - อุปกรณ์ต่อพวงดีมาก 
 - อุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิภาพสูง 
 - มหาวิทยาลัยเรามีห้องว่างหลายห้อง และบางห้องก็มีคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้เปิดให้ใช้งานแบบทั่วไป 
 - อุปกรณ์มีความทันสมัย เสถียร แต่ในบางโปรแกรมต้องมีการอัพเดต เพ่ือให้โปรแกรมท างานอย่างเป็นปกติ 
 - มีคอมพิวเตอร์เสีย และบางเครื่องยังขาดเมาส์ คีบอร์ด  หรือใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
 - ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน ส าหรับนักศึกษา 100 คน 
 - มีจ านวนห้องคอมฯ น้อย ไม่เพียงพอกับให้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสียบ่อย ไม่มีผู้ดูแล 
 - ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- ควรจะมีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ความเร็วของอินเตอร์เน็ต 

- ควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการอีก เพราะ ยังไม่เพียงพอ กับความต้องการใช้ และ
การเพ่ิมข้ึนของ นักศึกษา 

- ควรเพิ่มคอมให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่จะเพ่ิมมากขี้นในอนาคต 
 - บางห้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ โดยเฉพาะตึกวิทย์ 
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- เครือข่ายไม่ครอบคลุม 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการ

เรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก (× = 2.98) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (× = 
3.25) ด้านกระบวนการท างานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (× = 3.14) ด้านการให้บริการระบบสารเทศ MIS (× 
= 2.94) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (× = 2.81) ด้านงานบริการระบบเครือข่าย (× = 2.76) 

 

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

มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจาก นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในการ
ให้ความคิดเห็นในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรฯ ตามผล
การประเมินที่คาดหวังและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
   -  หลักสูตรฯ มีกระบวนการน าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมและทบทวนปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารร่วมกับอาจารย์ในการประชุมภาควิชาฯ ประจ าเดือน และการประชุมประจ าปี  โดย
กระบวนการได้มาของข้อมูล แต่ละกลุ่มมีดังต่อไปนี้ 
1.  ู้บทรงคุณวุฒห  หลักสูตรฯ มีการทาบทาม และ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ืออ่าน และประเมินหลักสูตร 
2.  นบกศึกษำชบ้นปีท่ี 4  หลักสูตรฯ และคณะฯ  มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ  
3. ู้บประกงบกำร  หลักสูตรฯ ได้รับข้อเสนอแนะ จากการประชุมระหว่างอาจารย์นิเทศนักศึกษา กับผู้ประกอบการใน
การไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา  
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4. งำจำรย์  หลักสูตรฯ ได้รับข้อเสนอแนะ ด้านการเรียนการสอน ด้านการดูแลและพัฒนานักศึกษา  และ ด้านการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯจากอาจารย์ในการประชุมหลักสูตร อย่างน้อย เดือนละ2 ครั้ง 
 ดังนั้นสามารถสรุปกระบวนการการได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียดังตารางต่อไปนี้ 
 
รำรำงท่ี 10.1 กระบวนการการได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย 

 
หรลบกฐำน 
หลักฐาน 

1. ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 2 ภาคผนวก ข หน้า 82-902 
- ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะต าแหน่งงาน 
- รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศน์ (โฟวเดอร์ พัฒนานักศึกษา) 
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AUN 11 Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัคะแนนการประเมนิตนเอง : 
11 Output 1 2 3 4 5 6 7 

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

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

   ✓    

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    4.0    

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
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. 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 

 

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

 ทางหลักสูตรไม่ได้ก าหนดเกณฑ์เก่ียวกับอัตราการผ่านและอัตราการตกออก แต่คณะและหลักสูตรมีกระบวนการใน
การดูแลนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงในการตกออก โดยมีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีช่วงเวลาในการพบปะพูดคุยปรึกษาอาจารย์ในเรื่องการเรียนและเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งทางหลักสูตรมี
ระบบการทวนเกรด เพ่ือลดความผิดพลาด และพิจาณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายวิชา 

 
รำรำงท่ี 11.1 ตารางแสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา (Pass and Dropout Rate)* 

ปีการศึกษาที่รับ
นักศึกษาเข้าศึกษา 

จ านวน 
นศ. ใน
รุ่น (คน) 

จ ำนวน นศ. ส ำเนร็จกำรศึกษำใน
ระยะเนวลำ 

จ ำนวน นศ. ที่งงกกลำงคบน
ระหรว่ำงชบ้นปี 

2 ปี 3 ปี 4 ปี 
มากกว่
า 4 ปี 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 เป็น
ต้นไป 

2556 104     35 17 0 15 0 0 
2557 93     34  -  0 0 11 0 

2558 65         0 7 0 0 

2559 79         0 8 0 0 
2560 23         3 0 0 0 
2561          

 
* ข้อมูลจากงานทะเบียน  
  
หลักฐาน  

1. รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาทุกช้ันปีจากงานทะเบียน http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=180  
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 หลักสูตรก าหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 4 ปี ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา31คนจาก
นักศึกษาทั้งหมด  32 คน คิดเป็น 99% ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 1 คน ที่ยังไม่จบการศึกษา 
เนื่องจากติดรายวิชาอ่ืน ๆ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

 ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และส่งไปพร้อมกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือไปรับรองผล
การศึกษาประจ าภาคการศึกษา โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงานชื่อนักศึกษาตกออก โดยในรายงานมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมประจ าภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และสถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

 ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก ผ่านค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาซึ่งส่งให้
คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก และในค าร้องขอลาออกนักศึกษาต้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาด้วย 

 
หลักฐาน 
1. รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีจากงานทะเบียน 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=180   
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
[1] 

 มหาวิทยาลัยได้จัดการส ารวจการได้งานของนักศึกษาจากทุกปี ในช่วงรับปริญญา โดยในปี 2562 ได้สรุปข้อมูล
การได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ไว้ที่การสรุปภาวะการท างานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2563) ดังนี้ 

 จากข้อมูลการส ารวจการมีงานท าของนักศึกษาในหลักสูตร(มีผู้ตอบแบบสอบถาม 29 คน) พบว่า จ านวน
นักศึกษาท่ีมีงานท า 11 คน และมีนักศึกษา ที่ศึกษาต่อ 2 คน ส่วนบัณฑิตท่ียังไม่มีงานท าจ านวน 16 
คน  จากการสอบถามบัณฑิตที่มารับปริญญา พบว่า เหตุผลที่นักศึกษายังมีอัตราการได้งานท าไม่
ถึง 50% เกิดจากเหตุผลหลายประการได้แก่ ยังรองานที่ตรงกับความต้องการ และบางส่วนยังไม่ต้องการ
เริ่มท างาน 

 หลักฐาน 
1. การสรุปภาวะการท างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2561 (โฟวเดอร ์ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบกอบการ) 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
     benchmarked for improvement [2] 

 หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาท าโครงงานหรืองานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โครงงานของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นที่
น่าพึงพอใจ  และน าไปใช้งานกับหน่วยงานภายนอกได้มากขึ้น มีผลงานบางส่วนได้รับการตอบรับให้ไปน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

หลักฐาน 

ตัวอย่างผลงานวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา 
https://drive.google.com/drive/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 

     improvement [3] 

 

 ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรได้จัดท าแบบสอบถามทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

ตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้จัดการประเมินการสอนในทุกรายวิชา

ทุกภาคการศึกษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณาจารย์ได้ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปนอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้รับผลการ

ประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 

โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษา ดังตารางผลการประเมินจากสถานประกอบการของนักศึกษา หลักสูตรฯ มี

การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้น ามาทบทวน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

หลักฐาน 

1. ผลการประเมินจากผู้ประกอบการ (โฟวเดอร์ ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบกอบการ)  

2. รายงานสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประกอบการต่อการฝึกสหกิจ (โฟวเดอร์ ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบกอบการ) 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1GcHilxqNdT83OAAzh13f_O8qbRRkGend
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ส่วนที่ 4 
กำรวหเนครำะห์รจุดแอ็ง จุดที่ควรพบฒนำ และแนวทำงกำรพบฒนำ 

จุดแข็ง 

1) สนับสนุนนักศึกษาให้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยจัดส่งประกวดแข่งขัน ซึ่งเป็นการน าความรู้ที่เรียนมาไป
ประยุกต์ใช้จริง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเพ่ิมทักษะในการน าเสนองานต่อหน้า
สาธารณชนเพ่ิมมากข้ึน 

2) ผลงานระบบสารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจถูกน าไปใช้จริงหรือมีการพัฒนาต่อยอดโดยสถาน
ประกอบการ  

3) นักศึกษาไปฝึกสหกิจได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ดูจากผลการประเมิน และการได้รับคัดเลือก
ท างานจากสถานประกอบการสหกิจทันที เมื่อจบการศึกษา 

4) นักศึกษามีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้ง
ในระดับสาขาวิชา คณะ และวิทยาเขต 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

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

 
แนวทางการพัฒนา 

1) แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานปกครองท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
หน่วยงานเอกชน อย่างเป็นทางการ ผ่านกิจกรรมในรายวิชา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

2) จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางท่ีมีอุปกรณ์เฉพาะที่เหมาะสมกับการศึกษาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

3) จัดให้มีห้องโครงงานนักศึกษาที่เอ้ืออ านวยต่อการเป็นที่ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาซอฟท์แวร์ทาง
คอมพิวเตอร์ 

4) การน างานวิจัยขออาจารย์บูรณาการในรายวิชามากข้ึน 
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บทที่ 5 
อบงม้ลพื้นฐำน (Common Data Set)
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
- ---ระดับปริญญาตร ี 1  
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
2.จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
- ---ระดับปริญญาตร ี   
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
3.จ านวนนกัศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 44 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 2  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  3  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า   
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตร ี   
- - --ระดับ ป.บัณฑิต   
- - --ระดับปริญญาโท 2  
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- - --ระดับปริญญาเอก 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
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CdsName CdsValues 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5  
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์   
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 2 
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   
- - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก   



Page | 173  
 

CdsName CdsValues 
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  1 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ   
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการ
จดทะเบียน   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร   
7.การมีงานท าของบัณฑิต   
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จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 31 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 29 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 11 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 0  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 0 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 13,963.63 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)  
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
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- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน)  
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ  
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
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- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน)  
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สำรบบญหรลบกฐำน 

เนอบำถึงท่ี: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sgqJMS1V_6dRfVYs2zNMx3MAuSRbAxn6 

หรลบกฐำน/งงค์ที่เนกี่ยวอบงง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

โฟลเนดงร์ ชื่งหรลบกฐำน 1.1                     

หลักสตูร 
  
  
  
  
  
  
  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1.1,1.2                     
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับปริญญาตร ี 1.1                     

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 1.1                     

หนังสือรับรองหลักสูตรจาก สกอ.                       

เล่ม มคอ 2 1.1 2.2 3.1,3.3 4.1       8.2       

กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1.1             8.1       

โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรคณะวิทย ์งบปี 63               8.1       

รายงานและภาพถ่ายการประชาสมัพันธ์หลักสตูร   2.2   4.1       8.1       

พัฒนา
นักศึกษา 
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนานักศึกษา 2561 หลักสูตร IS   2.1   4.3               

ผลสอบ Tell me more                       
รายงานสรุป การพานักศึกษาเข้าสู่การฝึกอบรม
โครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp               8.4       
รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการเรยีน
ระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1               8.4       
รายงานสรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา
หลักสตูรธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ         5.4         11   
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  รายงานสรุปผลโครงการอาจารย์ทีป่รึกษาพบ
นักศึกษาในท่ีปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 1.2 2.1   4.1 5.5     8.3,8.5       
รายชื่อทีมท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสูก่ารประกวดรอบชิง
ชนะเลิศ (Tech Startup Entrepreneurs)                       

สื่อสาร ELO กับนักศึกษา(วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา)       4.1               
ศิษย์เก่า/ผู้
ประกอบ
กอบการ 
  
  

ผลคะแนนการประเมินสหกิจจากผู้ประกอบการ                     11.5 

ภาวะการท างานของบัณฑติ 2561                     11.3 

รายงานสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นของ
ผู้ประกอบการต่อการฝึกสหกิจ 1.1,1.2                   11.5 

มคอ 
รายวิชา 
  
  
  
  
  
  
  
  

TQF3-1-2562_928-491         5.3             

TQF5-1-2562_928-491         5.3             

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาโครงงาน-II         5.2             

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาโครงงาน-I         5.2             
แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ 934-301 SYSTEM 
ANALYSIS AND DESIGN         5.4             

แบบฟอร์มรายงานผลคะแนน 934-301         5.4,5.5             
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงร่างโครงงานและ
คณะกรรมการสอบโครงร่างโครงงาน                       
รายงานการบรูณาการโครงการวิจยักับรายวิชา
โครงงาน                   10   
หนังสือเชิญสอบโครงร่างโครงงาน_แบบฟอร์มขอ
สอบ                       
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บุคลากร
สาย
สนับสนุน ดูรายการเอกสารแนบในโฟล์เดอร์             

7.1-
7.4         

บุคลากร 
อาจารย ์ ดูรายการเอกสารแนบในโฟล์เดอร์           

6.1-
6.6           

เกณฑ์การ
คัดเลือก
นักศึกษา ดูรายการเอกสารแนบในโฟล์เดอร์               8.1       
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ภำคูนวก ก.  รำยงำนและภำพถ่ำยกำรประชำสบมพบนธ์หรลบกส้รร 
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รำยงำนและภำพถ่ำยกำรประชำสบมพบนธ์หรลบกส้รร 

หรลบกกำรและเนหรรุูล 

 สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานึรินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แนะแนวอาชีพและความต้องการเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และเพ่ือเพ่ิมจ านวน

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

 โดยแต่ละหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะส่งคณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมเป็น

ตัวแทนในโครงการนี้ และหลักสูตรระบบสารสนเทศได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมทีมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะดังนี้ 

1. ดร. ภัทราพร วรินทรเวช   หัวหน้าโครงการ 

2. ดร. ณัฐพร ทองศรี  คณะท างาน 

วหธีกำรด ำเนนหนงำน 

1. วางแผนการท าประชาสัมพันธ์ 
• ก าหนดเส้นทางการเดินทาง 
• ติดต่อ รร. และอาจารย์แนะแนว เพื่อขอเข้าประชาสัมพันธ์ 
• หานักศึกษาร่วมออก Roadshow 

2. จัดเตรียมกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ 
• ก าหนดเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ 
• ก าหนดกิจกรรม 
• ฝึกนักศึกษาให้ข้อมูลทุกหลักสูตร 

3. ขั้นตอนการออก Roadshow 
• ขออนุมัติเดินทางไปราชการ + พร้อมท าเบิกจ่าย 
• เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เข้าฟัง 
• ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ 

4. กิจกรรมหลังจาก Roadshow 
• รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ได้ไป Roadshow ให้ทีมสถิติ 
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• ติดตามนักเรียนที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการไม่เลือก 
• สรุปกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี 

5. การท าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media 
• จัดท า Group line Roadshow ประกอบด้วยนักเรียน และครูแนะแนว 
• วางแผนการสื่อสารทางการตลาด ในรอบ 1 ปี 
• ดูแล Facebook คณะวิทย์ ฯ เพื่อสร้าง Content Update อย่างต่อเนื่อง 

6. ส่วนงานสถิต ิ
• ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

• ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันทุกหลักสูตรของคณะวิทย์ ฯ 
2. กลุ่มนักศึกษาในอนาคต (นักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ) 
3. กลุ่มนักศึกษาที่ตกออก หรือลาออก เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของนักศึกษา 
• ประสานงานกับทีม RoadShow เพ่ือเก็บข้อมูลระหว่างออก RoadShow 
• วางแผนออกเก็บข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ นอกเหนือจากการไป 

RoadShow 
• ออกแบบถามตอนสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินผลการเดินทางไป Roadshow 
• ประมวลข้อมูล และท ารายงานสรุปผลข้อมูล 

 

 

ูลที่ไดบรบบ 

 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เป็นรู้จักมากขึ้นจากการออก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกของทีมประชาสัมพันธ์และคณาจารย์ในคณะ 

 แต่ละหลักสูตรมีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หลายช่องทาง ตัวอย่างสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่

ละหลักสูตร ตามลิงค์https://www.facebook.com/tcaspsusurat/videos/?ref=page_internal 
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  รำรำงที่ 1 แสดงจ านวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (TCAS1-4) 
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  รำรำงท่ี 2 ตัวอย่างตารางการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

 

ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเนื้อหาเพื่อลงใน facebook คณะ (SCIT PSU Surat)  
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รบวงย่ำงภำพประกงบกำรงงกประชำสบมพบนธ์หรลบกส้รร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี



Page | 188  
 



Page | 189  
 

 

 

จ. ชุมพร 
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จ.พบทลุง 
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จ.นครศรีธรรมรำช 
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ภำคูนวก อ. รำยงำนสรุปูลโครงกำรปัจฉหมนหเนทศนบกศึกษำหรลบกส้รรธุรกหจเนทคโนโลยีสำรสนเนทศ 
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รำยงำนสรุปูลโครงกำรปัจฉหมนหเนทศนบกศึกษำหรลบกส้รรธรกหจเนทคโนโลยีสำรสนเนทศ 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 วบนที่ 20 พ.ค. 62 เนวลำ 10.00-16.00 น. 

Zoom Meeting ID: 999-006-0008 

 

 

วบรถุประสงค์ 

1. คณาจารย์บรรยายให้ความรู้เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาเตรียมตัวสมัครงาน 

2. เพ่ือให้ศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวเข้าสู่สายงานทางเทคโนโลยี 

3. รับฟังข้อคิดเห็นข้อวิภาคของนักศึกษาชั้นที่มีต่อหลักสูตร 

4. เพ่ือให้นักศึกษาได้พูดคุยกับสถานประกอบการในต าแหน่งงานที่เก่ียวข้อง 
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ูลที่ไดบรบบจำกกำรวหภำคหรลบกส้รรในประเนด็นร่ำงๆ มีดบงนี้ 

1. ส ำหรรบบนบกศึกษำที่ฝึกสหรกหจ 

 

ประเนด็น เมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกสหกิจ นักศึกษาคิดว่าองค์ความรู้ด้านใดที่ไม่มีสอนในหลักสูตร แต่เป็นองค์

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานของนักศึกษา  

 

อบงวหภำค 

 จากการเข้าฝึกสหกิจจะเห็นว่าความรู้ที่เรียนสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการท างานได้แต่ส าหรับ

การท างานจริงจะต้องมีการปรับใช้ในเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น 

 งานด้าน It support ในระดับปฏิบัติในองค์กร 

 การแบ่งเวลาในการท างาน กล้าแสดงความคิดเห็นในการท างาน 

 ภาษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Java 

 ภาษาท่ีใช่ในการเขียนโปรแกรมที่หลายหลายนอกเหลือหลักสูตร เช่น React js 
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ภำคูนวก ค.  รำยงำนสรุปูลโครงกำรงำจำรย์ท่ีปรึกษำพบนบกศึกษำในที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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รำยงำนสรุปูลโครงกำรงำจำรย์ท่ีปรึกษำพบนบกศึกษำในที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วบนจบนทร์ 9 มีนำคม 2563 17.00 น.  

หรบงงปฏหบบรหรหกำรคงมพหวเนรงร์ 3 

งำคำรเนรียนรวม มหรำวหทยำลบยสงอลำนครหนทร์ วอ.สุรำษฎร์ธำนี 

 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศจัดกิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ติดตามสถานะผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา 

2. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีสถานะผลการเรียนในสถานะวิกฤติและประเด็นอื่นๆ ตามความต้องการของ

นักศึกษา 

3. สื่อสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรทราบ  

4. น าข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการมาบอกเล่าและกระตุ้นให้ผู้เรียนที่จะจบออกไปบัณฑิตได้ตระหนักว่า

คุณสมบัติแบบใดที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

5. เป็นการพบปะนักศึกษาร่วมกันทั้ง 4 ชั้นปี สร้างความสัมพันธ์อันดีงาม 

 

ูลกำรประเนมหนควำมพึงพงใจในกำรจบดกหจกรรมโครงกำรงำจำรย์ท่ีปรึกษำพบนบกศึกษำในที่ปรึกษำจำก

กำรสบมภำษณ์ 

1. เป็นโครงการที่ดีอยากให้จัดต่อเนื่องทุกปีเพราะบางครั้งไม่แน่ใจว่าจะถอนรายวิชาที่มีคะแนน

ไม่ได้หรือไม่ การได้ปรึกษาอาจารย์จะช่วยในการตัดสินใจได้ 

2. หลักสูตรติดตามสถานะนักศึกษาทุกคนดีท าให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 

3. อยากให้จัดทุกปี 
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ประมวลภำพ โครงกำรงำจำรย์ท่ีปรึกษำพบนบกศึกษำในที่ปรึกษำ ปีกำรศึกษำ  2562 
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ภำคูนวก ง.  รำยงำนสรุปอบงม้ลจำกแบบสงบถำมควำมคหดเนหร็นองงู้บประกงบกำรร่งกำรฝึกสหรกหจ 
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รำยงำนสรุปอบงม้ลจำกแบบสงบถำมควำมคหดเนหร็นองงู้บประกงบกำรร่งกำรฝึกสหรกหจ 

องงนบกศึกษำสำอำวหชำคณหรศำสรร์ประยุกร์และสำรสนเนทศ 

 

รงนที่ 1 อบงม้ลบบณฑหร 

รหรบส ชื่ง - สกุล ชื่งบรหษบทท่ีไปฝึกสหรกหจ 
ชื่งร ำแหรน่งงำน
ที่ฝึกสหรกหจ จบงหรวบด 

5940410569 สุรสีห์ เผือกเดช โรงพยาบาลทักษิณ IT Support สุราษฏร์ธาน ี

5940410543 พิสุทธ์ิ เทพนุ้ย บริษัท บีทามส์ โซลูช่ัน จ ากัด Programmer 
กรุเทพมหา
นคร 

5940410536 นายปวเรศ ปาฐะสุวรรณ โรงพยาบาลทักษิณ IT Support สุราษฏร์ธาน ี

5940410511 นางสาวชนกนาท ขวัญเฉื่อย 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย(รฟม.) Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410502 นางสาวกนกวรรณ บัวศร ี
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย(รฟม.) Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410541 ปิยนุช ทองข า บริษัท บางกอกโซลูช่ัน จ ากัด Programmer 
กรุเทพมหา
นคร 

5940410582 นางสาวอนุสรา บญุสมภพ 
บริษัท บางกอกโซลูช่ัน จ ากัด Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410557 นายศรณัยู สองเมือง 
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด(มหาชน) 
MFEC Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410527 นางสาวธนัชชา ณิชากรพงศ์ บริษัทกรีนไลน์ซินเนอรจ์ี้ จ ากัด Developer 
กรุเทพมหา
นคร 

5940410559 นางสาวศิรลิักษณ์ ระก าดวง 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410526 นางสาวดวงกมล ปากลาว บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จ ากดั Developer ภูเก็ต 

5940410552 นายวรวงศ์ มาดชาย บริษัท จีเอเบิล จ ากดั Programmer 
กรุเทพมหา
นคร 

5940410557 นายศรณัยู สองเมือง 
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด(มหาชน) 
MFEC Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 
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5940410573 นางสาวอโรญา สุวรรณรัตน ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410529 นางสาวธัญญารัตน์ เด็น 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

5940410532 นางสาวนายิกา ชูไทย 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ Programmer 

กรุเทพมหา
นคร 

 

จากข้อมูลดังตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่านักศึกษาโดยส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกงานในต าแหน่ง นักเขียนโปรแกรม รองงมาคือ IT 

Support และ Developer ตามล าดับ 

 

 

ร้ปที่ 1 แสดงจ านวนนักศึกษาแบ่งแยกตามต าแหน่งงาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อนักศึกษาในประเด็นด้านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 

 

 คณาจารย์ในหลักสูตรท าการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการพร้อมกับการนิเทศนักศึกษาสหกิจ 

โดยความคิดเห็นเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 
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ต าแหน่งงานท่ีนักศึกษาเขารับการฝึกสหกิจ
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ประเด็น 
คะแนน
เฉลี่ย 

คุณสมบัติทั่วไป 

1.นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสื่อสารเพื่อปฏิบัตติิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ  4.01 

2. นักศึกษาปฏิบัติติตามกฎที่บริษทัวางไว้ และมีจริยธรรมในการปฏบิัติติงาน 4.26 

3.นักศึกษามีจิตอาสา ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 4.56 

ความพึงพอใจในด้านคุณสมบัติท่ัวไป 4.27667 
คุณสมบัติเฉพาะทาง   

1.นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ 3.36 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.45 

3.นักศึกษามีสามารถคิด วิเคราะห ์และออกแบบสารสนเทศไดต้ามโจทย์ท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 3.18 

4.นักศึกษาสามารค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 3.65 

ความพึงพอใจในด้านคุณสมบัติเฉพาะทาง 3.41 

 

อบงเนสนงแนะเนพห่มเนรหม 

ดบำนคุณสมบบรหทบ่วไป 

 โดยรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่านักศึกษามีจิตสาธารณะ วินัย และความรับผิดชอบ แต่สิ่งที่

นักศึกษายังมีน้อยคทอแรงจูงใจหรือทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน ผู้ประกอบการเห็นว่านักศึกษาควรมีความ

กล้าที่จะท าสิ่งใหม่ๆโดยไม่ย่อท้อแม้จะเจออุปสรรคในช่วงแรก 
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ดบำนคุณสมบบรหเนฉพำะทำง 

 ควรเสริมความเชี่ยวชาญในด้านฐานข้อมูล เนื่องจากนักศึกษาประสบปัญหาเมื่อต้องท างานกับระบบที่มี

ความซับซ้อนการใช้ภาษาเพ่ือติดต่อฐานข้อมูลยังไม่มีความช านาญ  

 นักศึกษาควรมีวิชาที่ให้สะท้อนภาพการท างานจริงต้องแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติไปจนถึงการ

ประเมินผล 

 ผู้เรียนควรมีทักษะในการศึกษาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง 
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ภาพถ่ายการไปนิเทศและรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
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 ภำคูนวก จ.  รำยงำนสรุป กำรพำนบกศึกษำเนอบำส้่กำรฝึกงบรมโครงกำร Tech Startup Entrepreneurs  
 
 

 



รายงานสรุป การพานักศึกษาเข้าสู่การฝึกอบรมโครงการ Tech Startup Entrepreneurs 

Camp ณ จ.สงขลา วันที่ 18-19 มกราคม 2563 

 

แนวทางปฎิบัติ 

ด้วยปรัชญาของหลักสูตรระบบสารสนเทศ ภายใต้สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศมี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ืองานธุรกิจ โดยหลักสูตรมีจุดเน้นผลิตบัณฑิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนใน

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร จากการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์

ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 

การฝึกเพลงดาบแค่ในค่าย ไม่สามารถท าให้จอมยุทธ์เก่งกาจฉันใด การเรียนเพียงแค่ในห้องเรียนก็ไม่

ท าให้ผู้เรียนเป็นเลิศได้ฉันนั้น หลักสูตรจึงพยายามผลักดันให้นักศึกษาได้ไปเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนอยู่

เสมอ โดยโครงการที่ผ่านมาล่าสุดนักศึกษาส่งแนวความคิดแอพลิเคชั่น Food friend  ผ่านการคดเลือกให้ได้

เข้าสู่การฝึกอบรมโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp ณ จ.สงขลา วันที่ 18-19 มกราคม 2563 

รายชือผู้ร่วมเดินทาง 

ดร. ณัฐพร ทองศรี   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ดร. ภัทราพร วรินทรเวช  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวจันทิรา ขุนนุ้ย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
นายธนาวุฒิ ค ากลั่น   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
นางสาววนันธร แก้วศรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 

ผลที่ได้รับ 

 

1. นักศึกษาของหลักสูตรได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใตเ้พ่ือไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

2. นักศึกษาได้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะการท างานเป็นทีม การสื่อสารจากการเข้าแข่งขัน 

3. ได้บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการเป็น

ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 

 



ประมวลภาพ 

 







 
 


	Untitled



