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ค าน า 
  

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

ในการประเมินหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางหลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้ทั้ง 11 ด้านของ CUPT QA และจะได้รับค าแนะน าจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ซ่ึง
ทางหลักสูตรถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ปรับปรุงทั้งในส่วนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตในอนาคต 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงานและประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-
สารสนเทศ จัดท าโดยคณาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศฉบับนี้ เพ่ือรายงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่าน
ร่วมกันจัดท ารายงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยมีประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) เป็นตัวแทนหลักสูตรฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ QMR ของหลักสูตร  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นการบริหารแบบรวม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ จึงมีข้อมูลบางองค์ประกอบได้มาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ได้ข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศ การตกออก ได้จากงาน
ทะเบียนและประมวลผล เป็นต้น 
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ทางหลักสูตรฯ ได้จัดท าการประเมินตนเองตาม CUPT QA ดังตารางต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
AUN 1 

Expected 
Learning 
Outcome 

ผลการประเมินได้คะแนน  3 
หลักสูตรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยยึดตาม มคอ 1 
และผลจากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและทันสมัย  
Stakeholder: ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นศ.ปัจจุบัน นายจ้าง 
(ปัจจุบันยังใช้ Google Form ในการสอบถามและจัดเก็บ) 

ควร พัฒนา ระบบ
สารสนเทศออนไลน์
ส า ห รั บ ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้
มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย 
เ พ่ื อ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
ครบถ้วน  

      AUN 2 
Programme 
Specification 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร โดยน าข้อมูลจากการด าเนินงานที่
ผ่านมาและจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดระบบโปรแกรมเพ่ือความ
ทันสมัย และเกิดผลประโยชน์ต่อนักศึกษามากท่ีสุด 

ควรมีระบบการ
ตรวจสอบผลการ
ปรับปรุงการ
ประเมินที่ชัดเจนให้
มากขึ้น  

AUN 3 
Programme 
Structure 

and Content 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงสร้าง
หลักสูตรและรายวิชา โดยยึดหลักตาม มคอ 1 และ IEEE นอกจากนี้
ยังพิจารณาจากผลการด าเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การ
ปรับเทอมการฝึกสหกิจจาก เทอม 1 ปี 4 เป็น เทอม 2  ปี 4 เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสได้งานท ามากข้ึน  
นอกจากนี้ทางหลักสูตรและสาขาวิชาได้มีการศึกษาโครงสร้าง
หลักสูตรเปรียบเทียบกับหลาย ๆ สถาบันในพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีหลักสูตร
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรควร
ปรับปรุงเนื้อหาและ
โครงสร้างหลักสูตร
ให้มีความเป็น 
อัตลักษณ์ท่ีชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สาขาที่เก่ียวข้อง  

AUN 4 
Teaching and 

Learning 
Approach 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
ระบบการเรียนการสอนมีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรทุกประการอีกท้ังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบ Active Learning 50% และสอดแทรกภาษาอังกฤษ 
20%  

ควรมีระบบการ
ประเมินการเรียน
การสอนหลายทาง 
นอกจากผู้เรียน
ประเมิน อาจมี
ระบบการประเมิน
อย่างอ่ืน เช่น การ
สอนเป็นทีมที่
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
อาจารย์ในทีม
ช่วยกันประเมิน 

AUN 5 
Student 

Assessment 

ผลการประเมินได้คะแนน 3 
มีกระบวนการวัดและประมวลผลที่หลากหลาย มีการสะท้อนกลับ
ให้กับนักศึกษา โดยทุกรายวิชาจะด าเนินการแจ้งผลสอบกลางภาค 
ก่อนก าหนดการถอน มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ท าให้
นักศึกษาสามารถปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหา
ด้านการเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการทวนสอบผลการเรียน
ในแต่ละรายวิชา และพิจารณาผลการเรียนกรณีนักศึกษาท่ีอยู่ใน
ภาวะวิกฤต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ควรมีระบบการ
ติดตามผลการ
ประเมิน การตก
ออก การให้ความ
ช่วยเหลือทันเวลา
กรณีท่ีนักศึกษามี
ปัญหาเรื่องการเรียน   

AUN 6 
Academic 

Staff Quality 

ผลประเมินได้คะแนน 4  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้การสนับสนุนอาจารย์ทั้งในเรื่องการ
เรียนต่อ การท าวิจัย การท าผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ การอบรม 
สัมมนา และการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
คณาจารย์ในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอโดยการเข้า
ร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการท า
วิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ที่เรียน
ไปใช้ในการท าวิจัยเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
ควรส่งเสริมให้มีการ
ท าวิจัยแบบทีมเพ่ิม
มากขึ้น และมีพ่ี
เลี้ยงด้านวิจัยเพื่อให้
คณาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถ 
ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้เพ่ิม
มากขึ้น และท าวิจัย
ไดบ้รรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

AUN 7 
Support Staff 

Quality 

ผลประเมินได้คะแนน 3 
มีการวางแผนด้านบุคลากรสายสนับสนุน 
มีกระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่มีความชัดเจน 
มีกระบวนการและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ชัดเจน 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ  
การด าเนินการต่าง ๆ ยังมีความล่าช้า เช่น ด้านเอกสาร 

ควรมีการปรับระบบ
การท างานของ
บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนให้รวดเร็ว
และทันเวลาให้มาก
ขึ้น  

AUN 8 ผลประเมินได้คะแนน 3 จัดครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อความ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
Student 

Quality and 
Support 

มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาไปแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT  
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
วิชาการ 
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร เกณฑ์การรับ จ านวนที่
รับ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ และหลักสูตร 
มีการน าเสนอความก้าวหน้าของผู้เรียน 

ต้องการของ
นักศึกษา 

AUN 9 
Facilities and 
Infrastructure 

ผลประเมินได้คะแนน 3 
มีระบบการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน  
เช่น ห้องสมุด  Wi-Fi  ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ  

ควรมีระบบการ
ตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์
ในห้องเรียนให้มาก
ขึ้น และควรเพ่ิม
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษา 

AUN 10 
Quality 

Enhancement 

ผลประเมินได้คะแนน 4 
มีระบบการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน  
การประเมินและคุณภาพของนักศึกษาผ่านกรรมการต่างๆ  
มีการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามแผน 
มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อยให้ตามความเหมาะสม 
มีกระบวนการวัดผลประเมินผล และการทวนสอบ 
มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ร่วมมือพัฒนากับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติการด้วยโจทย์จริง 

ควรเพ่ิมระบบการ
ติดตาม การประเมิน 
และพัฒนาระบบ
การเก็บข้อมูลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้
มากขึ้น 

AUN 11 
Output 

ผลประเมินได้คะแนน 3 
นักศึกษาในหลักสูตรได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาในหลักสูตรมีผลงานน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีโอกาสได้งานท า
มากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
นักศึกษาในหลักสูตรมีผลงานน าเสนอในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
แต่บางคนยังหางานท าได้ช้าอาจจะเนื่องมาด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ 
ยังไม่รู้ว่าตนเองอยากท างานได้ไหน และยังไม่ตรงกับสาขาวิชา  
อัตราการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาที่ตรงสายวิชาชีพยังมีน้อย 

 

โดยในภาพรวมของการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ 3 ซึ่งมีการปฏิบัติงานเกือบครบถ้วนตามหลักการประกันคุณภาพ 
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บทที่ 1 

ส่วนน า 
 

1.  ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2550 

ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหลักสูตร
กลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดท าขึ้นและถูกน าไปเปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตภูเก็ต และ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ลักษณะการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร จะมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่แยกกัน ในช่วงต้นส่วนของการปรับปรุง จะด าเนินการปรับปรุงร่วมกัน โดยวิทยาเขตภูเก็ตจะ
เป็นผู้ปรับปรุงหลักในหลักสูตรปรับปรุงปี 2555 แต่ปัจจุบันเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการสอดคล้องกับการพัฒนา
ในภูมิภาคและวิทยาเขต จึงมีการแยกปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการปรับหลักสูตร ฉบับปรับปรุงปี 
2560  

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการเปิดการเรียน  
การสอน สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ได้รับการรับรองและ
ทันต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยพิจารณาข้อมูลจาก ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นอกจากนี้ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยในการปรับปรุงครั้งนี้มีการควบรวม
ระหว่างสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซึ่ งอยู่ภายใต้สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงในครั้งนี้เพ่ือให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งส่งผลให้บัณฑิตมีอัตราการได้งานท าตรงกับสาขาวิชาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1)   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2)  ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ ตามที่ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ด้านซอฟต์แวร์และดิจิตัลคอนเทนต์ ต้องการ โดยเน้นทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการ
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ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

3)  ผลิตบัณฑิตที่มีพ้ื่นฐานความรู้และทักษะ ให้สามารถเข้า สู่การศึกษาและการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น  

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

 
  

การบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยมีการบริหารจัดการภายใต้หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ ซึ่งมีโครงสร้างในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพดังนี้  
 1. คณะจัดต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ส าหรับดูแลงานด้านประกันคุณภาพของคณะ
ทั้งหมด 
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ โดยประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ เป็นประธาน และตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะเป็น QMR เพ่ือประสานงานและรวบรวม
ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งดูแลคุณภาพ
ของหลักสูตรในแง่ คุณภาพบัณฑิต  คุณภาพหลักสูตร โครงสร้าง และรายวิชาต่าง ๆ    
 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
5.1   โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการ
ปรับปรุงโดยน าข้อมูลจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเข้าสู่
ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ประกอบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ( มคอ.1) ดังระบุไว้ในเล่มหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2-4  

ในต้นปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรฯ ได้ท าการปรับปรุง และได้รับการเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2561 (หน้าปก มอค.2) ซึ่งได้จัดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา โดยการปรับปรุงได้
พิจารณาข้อมูลจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการปรับโครงสร้าง
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากจ านวน 134 หน่วยกิต เป็น 129 หน่วยกิต และเพ่ิมทางเลือกในการ
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ การฝึกงาน หรือ การฝึกสหกิจ โดยสอดคล้องตามเกณฑ์ มคอ. 1 ดังตารางที่ 
1 
 
 
 

 

                                        

         
                     

                       



13 
 

ตารางท่ี 1.  โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 เทียบกับมคอ.1  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

มคอ.1 หลักสูตร 55 หลักสูตร 60 
   ฝึกงาน สหกิจ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 32 32 
1) กลุ่มวิชาภาษา  12 

ปรับตาม
นโยบาย

มหาวิทยาลัย* 

ปรับตาม
นโยบาย

มหาวิทยาลัย* 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ 
มนุษยศาสตร์    

 11 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 7 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  84 98 91 85 
1) กลุ่มวิชาแกน 9 15 18 18 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 71 51 51 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ                

9 28 
9 9 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   18 18 21 21 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์                            

12 13 
12 12 

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 12 9 9 
3) กลุ่มวิชาเลือก  ≥ 12 21 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
4. หมวดฝึกงาน/สหกิจ   1 7 

รวม 
120-
150 

134 129 129 

 
 * ในเดือนมิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวนโยบายการเรียนการสอนด้านวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education: GE) โดยปรับเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

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 
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กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาด้านสุนทรียศาสตร์และกีฬา จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาจัดแผนการศึกษาวิชา GE ตามความเหมาะสมของระดับ

ทักษะทางการเรียนรู้ของนักศึกษา  
  
5.2   อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ซึ่งในสาขานี้มี
อาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 24 คน โดยสอน 3 ด้านหลักๆ คือ ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 13 คน (ส าหรับ
อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 7 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ) จ านวน 6 คน) ทางด้านคณิตศาสตร์ 
จ านวน 7  คน และทางด้านสถิติ จ านวน 4 คน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนและรับภาระงานสอนในปี
การศึกษา 2561 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาระงานสอนในปีการศึกษา 2561 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 
อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี  
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, การออกแบบ
และจัดการเว็บ, เตรียมสหกิจศึกษา,  คอมพิวเตอร์และ
เทคโน โลยี ส ารสน เทศ , จริ ย ธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สัมมนา, โครงงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 

อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

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

อาจารย์ยุธยา เจริญสุข 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, 
แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ, การพัฒนา
แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, สัมมนา, โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 

ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ,  การรับรู้ ระยะไกล , คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สัมมนา, โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1-2 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานสอนในรายวิชา 
อาจารย์ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

ปฎิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์  , คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ , สัมมนา , โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 

 
5.3   บุคลากรสนับสนุน 
 ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ 

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

 
5.4   นักศึกษา 

จากข้อมูลจากเว็บไซต์ งานทะเบียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  มีจ านวนนักศึกษาที่มีสถานะก าลัง
ศึกษาอยู่ ตั้งแต่รหัส 2557-2562 ดังนี้ 
 

รหัสนักศึกษา  57 58 59 60 61 62 รวม  
  ณ ปีการศึกษา 2561    1  8 43 31 28 42 153 

(http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php?fac_id=63&stdsum_type=stdsum4.php&search=Y, 1 กรกฎาคม 2562) 
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จากตารางข้างต้นมีนักศึกษาเข้าใหม่จ านวน 42 ราย แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าการรับนักศึกษา ซึ่ง
ประกาศรับไว้ 80 ราย อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่
จ านวน 28 ราย พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาเพ่ิมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์
ในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าขึ้น ได้แก่ โครงการ Road Show ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และโครงการค่าย IT IS A Camp ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเข้า
มาร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เข้าใจและรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน (เอกสารแนบหน้า (61-62))  
 
5.5   ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

รหัส รับเข้า ตกออก ก าลัง
ศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

จ านวน 
(คน) 
ส าเร็จ

การศึกษา 
4 ปี 

จ านวน (คน) 
ส าเร็จ

การศึกษา 
มากกว่า 4 ปี 

รวม 

57 64 3 1 2560 42 18 60 
58 60 13 47 2561 44 3 47 
59 56 13 43 2562 - - - 
60 46 15 31 2563 - - - 
61 28 0 28 2564 - - - 
62 42 - - 2565 - - - 

ข้อมูลจากเว็บไซต์งานทะเบียน (http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum_index.php 
http://sis.surat.psu.ac.th, https://grade.surat.psu.ac.th 

  

https://grade.surat.psu.ac.th/


17 
 

บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

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

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1 อ.ศิวิภา พฤฒิคณี* 
3-9099-00228-94-1 

วท.ม.(การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ), 2549 

   

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

วท.ม.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์), 2544 

   

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

วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), 2547 

   

4 ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน ์
3-8605-00137-14-2 

วส.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2558 

   

5 อ.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ 
1-8014-00021-06-6 

วศ.ม.(วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์), 2554 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

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

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
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ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

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

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ วส.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
2559 

/  

2  อ.ศิวิภา พฤฒิคณี วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารนเทศ), 2549 

/  

3 อ.เอกราช แซ่ลิ่ว วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2547 

/  

4 อ.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
2554 

/  

5 อ.ยุธยา เจริญสุข วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2544 

/  

6 ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2554 

/  

7 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ), 
2554 

/  

8 ผศ.ดร.บุญญิสา แซ่หล่อ กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา), 
2550 

/  

9 ดร.วิชุตา แซ่เจีย ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 2553 /  
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

10 ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัติ Dr.rer.nat. (Mathematics), 
2554 

/  

11 ดร.จินดา คงเจริญ  Ph.D. (Applied Statistics), 
2556 

/  

12 ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ ปร.ด. (สถิติ), 2555 /  
13 ดร.ณัฐพล บุญน า  Sc.D. (Mathematics), 2557 /  
14 ดร.อเนกวิทย์ บุญเกษม Ph.D. ( Mathematics), 2555 /  
15 อาจารย์วาสนา บุญแสวง วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 

2541 
/  

16 ดร.ปรียา ริยาพันธ์,   /  
17 อาจารย์จริยา เสกสรร,  วท.ม. (สถิติ), 2550 /  
18 ดร.รัตนศักดิ์ เหมะ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) /  

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ ข้อ 1 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................ ........................ 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ 2550 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
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สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ชั้นน า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

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

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 
 

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

ในขั้นตอน 1-5 และในขั้นตอน ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจะรับผิดชอบโดยหลักสูตร  

 
รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดเวลาของ สกอ. 

ปรับปรุงจาก http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เปิดหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2550 ณ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถูกน าไปใช้โดย
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี (ปัจจุบันหลักสูตรนี้ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ย้ายสังกัดอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)  มีการจัดท าการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดของ สกอ. รอบ 5 ปี ใน พ.ศ. 2554  
และ พ.ศ. 2559 โดยคณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้
ท าการรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ [มคอ. 2 ภาคผนวก จ]  ร่วมกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
[มคอ. 1] แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552-2556 พร้อมประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม [มคอ. 2 หมวดที่ 1] และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 [ปกมคอ.2, มคอ.2] ซึ่งได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2555-2559 และส าหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งใช้เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

เมื่อน าหลักสูตรนี้ มาเปิดสอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรฯ มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของ
อาเซยีน ภายในปี พ.ศ. 2570  

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการ

พัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา 

จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

พันธกิจ 3 (MU3) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

ที่มา : http://www.psu.ac.th/th/vision 
 

 

file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-2_TQF1.pdf
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-3_IT55_สกอ.JPG
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
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วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้  ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                
 

ที่มา (http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision) 
 พันธกิจ 

พันธกิจ 1 (MF1) : ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มี
สมรรถนะ-สากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 

พันธกิจ 2 (MF2) : ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

พันธกิจ 3 (MF3) : การบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
พันธกิจ 4 (MF4) : พัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ที่มา: http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/2015-02-02-15-05-34 
 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดัง

ตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หลักสูตรและวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 
คุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

M P F F P F  P  

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม   

M P F P M F P P  

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

M F P P P P   P 

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

P   P P P   P 

5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

P  P P P P   P 

6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม 

P P P  P P   P 

7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ P  P  P F    
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หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 
ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง   

M M P P P F P   

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

M P M P M F F   

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

P P M  M F F   

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

M M M  P P P   

5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

P P P P P  P  P 

6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

P P P P P  P  P 
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หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 
7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

P P M  M F P P  

8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

M P M P M P M F P 

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

P P  P P  P  P 

3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

P P M  P P P   

4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

M P F  P P P   

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

M F  F P P    



30 
 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 
2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน 

P  P M P P   P 

3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

P P  P P  P  P 

4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม 

P  P  P P   P 

5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

P  P P P P P  P 

6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

P P  M P P P   

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

P P M  P M P   
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หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

MU1 MU2 MU3 MF1 MF2 MF3 MF4 
2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

P  M P P   P  

3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

P P  P P P  P  

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

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

สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

9.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็น
ทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 

10.  มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
11.  มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
12.  มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 
 

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้างต้นไว้ดังนี้ 
1.  คุณธรรมจริยธรรม 
2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome และ Learning Outcome 
ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome 5 ด้าน และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ใน มคอ. 1 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

(มคอ. 1) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและ

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     

2.  มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง

เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ

ศึกษาต่อในระดับสูง 

     

3.  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี

ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา

ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

     

4.  คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ

เหมาะสม 

     

5.  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

มีทักษะการบริหารจัดการและท างาน

เป็นหมู่คณะ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

(มคอ. 1) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ

สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น

อย่างดี 

     

7.  มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

     

8.  มีความสามารถวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา 

ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์

ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือ

บุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

9.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการ

ประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 

และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้าน

กฎหมายและจริยธรรม 

     

10.  มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาใน

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
     

11.  มีความสามารถบริหารระบบ-

สารสนเทศในองค์กร 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

(มคอ. 1) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

12.  มีความสามารถในการพัฒนา

โปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 
     

 
จากการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 2554 เพ่ือใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 มีแนวคิดในการ

ปรับหลักสูตรในเชิงรุก เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมี
เป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที โดยการบรรจุ
รายวิชาสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ ไม่ต่ ากว่า 
16 สัปดาห์ 

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง เมื่อ พ.ศ. 2559 มีแนวคิดในการ เพ่ิมทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถ
ไปฝึกสหกิจได้ จึงได้เพ่ิมรายวิชา ฝึกงาน แต่ต้องเรียนรายวิชาชีพเลือกเพ่ิมเติม 6 หน่วยกิต และลดจ านวน
หน่วยกิตลง 4 หน่วยกิต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรควบรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ระบบสารสนเทศ) โดยมีแผนจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 

นอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยกระบวนการปรับปรุงย่อยหลักสูตร ที่สอดรับกับกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังรูป 
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รูปที่ 1.2 ขั้นตอนการปรับปรุงย่อยหลักสูตร 

 

การปรับปรุงย่อย  

ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงย่อย โดยปรับปรุงแผนการเรียน ดังนี้ 

1. รายวิชาสัมมนา ปรับการเปิดสอนจากภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้น
ปีที่ 3 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยจาการประชุมประเมินผลนักศึกษาสามารถ
น าทักษะในรายวิชาสัมมนาไปใช้ในรายวิชาโครงงาน 1 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจมีความรู้
จ าเพาะเรื่องท่ีท าโครงงานเท่านั้น ขาดความรอบรู้ในเชิงกว้าง และนกัศึกษามีปริมาณงานในการเรียนที่
เพ่ิมข้ึน (เอกสารแนบหน้า (2)-(5)) 

2. ด าเนินการปรับย้ายวิชาชีพเลือก ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 1 วิชา ไปยังชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 เพ่ือลดปริมาณงานในการเรียนที่เกิดจากการย้ายรายวิชาสัมมนา ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการเปิดให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป (เอกสารแนบหน้า (2)-(5)) 
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3. รายวิชาสหกิจศึกษา ปรับการเปิดสอนจากภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 
ของชั้นปีที่ 4 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบหน้า (2)-(5)) 

4. ปรับรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็น ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาเดิมที่จัดสอนก่อน 1 ภาคการศึกษาก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เพ่ือเปิดได้ในปีการศึกษา 
2560 (เอกสารแนบหน้า (2)-(5)) 

5. ปรับเปลี่ยนล าดับการเรียนระหว่างรายวิชา อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล และ การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ  เพ่ือให้นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพ่ือน าไปใช้ในรายวิชา
อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล โดยมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (เอกสารแนบหน้า (2)-(5)) 

 

นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือจัดท าการปรับปรุง Programme 
Learning Outcome (PLO) โดยการระดมสมองจากอาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการก าหนดปรัชญาการศึกษา 
คือ ดีจริง รู้จริง ท าได้จริง เอาจริงเอาจัง และปรับคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ดังนี้ 

(1) ดีจริง 

(1.1) มีวินัยและเคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 

(1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และความมีน้ าใจ 

(1.3) จรรยาบรรณวิชาชีพ  

(2) รู้จริง ท าได้จริง 

(2.1) มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

(2.2) สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้ 

(2.3) สามารถเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

(2.4) สามารถบริหารจัดการโครงการทาง IT ได ้

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

(2.6) สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง (Lifelong learning) 

(3) เอาจริงเอาจัง 

(3.1) มีความเป็นผู้น าและความกล้าแสดงออก 

(3.2) มีความขยัน ทุ่มเทและมีความอดทนในการท างาน 

(3.3) มีความรับผิดชอบ 

(3.4) มีความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ 

(3.5) สามารถแก้ปัญหาได ้
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(3.6) สามารถท างานเป็นทีมได้ 

 

ปัจจุบันหลักสูตรมีรายละเอียด Learning Outcomes ที่ก าหนดอยู่ในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ที่
จัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) ของบัณฑิตที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ และ Curriculum mapping ที่กระจาย Programme 
Learning Outcome ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับวิชา ซึ่งเอกสารหลักสูตรได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่บน
เว็บไซต์ของคณะฯ (http://scit.surat.psu.ac.th/ami/index.php/course/bachelors/it) 

 

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

transferable) learning outcomes 

(มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งส่วนที่เจาะจงส าหรับแต่ละรายวิชา และส่วนที่ครอบคลุมทุกรายวิชา) 

 ในการจัดท าหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้ก าหนดทักษะทั่วไป (Generic Skill) บรรจุลง
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่ งเน้นให้
นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษย์ศาสตร์  และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ทักษะทั่วไปได้ถูกก าหนดไว้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและวินัยของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ได้ท าการก าหนดไว้
เช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับหมวดศึกษาทั่วไป โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตาม วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง โดยจัดวิชาด้านศาสตร์พระราชา พร้อมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีรายวิชาที่ส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ และการมีความคิดริเริ่ม 
  ส่วนทักษะเฉพาะด้าน (Specific Skill) ได้ถูกก าหนดลงในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่ 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาเลือก 
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 จากการแบ่งทักษะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ออกเป็น 2 กลุ่ม สามารถแสดงการจ าแนกกลุ่ม
รายวิชาที่ สอดคล้อ งกับผลการ เรี ยนรู้ ทั้ งทั กษะ เฉพาะด้ านและทั กษะทั่ ว ไป  ดั งตารางต่อ ไปนี้ 
 
ตารางที ่3.3 แสดงการจ าแนกกลุ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งส่วนที่เจาะจง 

ส าหรับแต่ละรายวิชา และส่วนที่ครอบคลุมทุกรายวิชา 
 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มรายวิชา 

Generic Skills 

1. คุณธรรม จริยธรรม หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาภาษา) 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาภาษา) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 

Specific Skills 

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

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

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

คุณธรรมจริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

  

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม   

  

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

  

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

  

5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

  

6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

  

7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
ความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

 

 

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

 

 

3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/
หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 

 

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

 
 

5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 
 

8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ   

2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  

3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

  

4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 

 

3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็น
ที่เหมาะสม 

 
 

4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 
 

5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 

 

6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 

2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

 

 

4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

 

ทั้งนี้รายละเอียดแสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในเล่มหลักสูตร มคอ.2  
 นอกจากนี้ หลักสูตรด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี
การศึกษา 2561 (เอกสารแนบหน้า (34)-(35)) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความต้องการในตลาดแรงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ประกอบการมีความ
พึงพอใจในระดับ ดี ถึง ดีมาก โดยสถานประกอบการมีความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ ความรู้
พ้ืนฐานที่ดี  มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อ
ยอดกับของเดิมในองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถสื่อความหมายที่ตัวเองต้องการ
น าเสนอได้ (ทักษะการน าเสนอและการสื่อสารที่ดี) 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

 ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรในตปี พ.ศ. 2559 เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 โดยขั้นต้นมีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งน าข้อมูลจากการประกันคุณภาพ
การศึกษา (SAR) ปี 2557 เป็นข้อมูลน าเข้า พร้อมด้วยน าข้อมูล มคอ.1 นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ เพ่ือการปรับปรุงในครั้งนี้  ส าหรับเนื้อหารายวิชาได้ท าการแจกจ่ายให้กับอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เมื่อได้หลักสูตร
ปรับปรุงฉบับร่าง ทางหลักสูตรได้ท าการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและสถานประกอบการ และศิษย์เก่า หลังปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรับปรุงฉบับร่างได้ถูกน าเข้ากรรมการประจ าคณะ จากนั้นได้เข้าสู่สภาวิชาการ
ระดับวิทยาเขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  

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

 

ภาพที่ 1.3 ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ 

  โดยในตารางที่ 2 ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome ของหลักสูตรกับ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน มคอ.1 และในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 และ มคอ. 1 พบว่า มีมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับ มคอ. 1 เพ่ิมข้ึน ดังภาพที่ 1.4 
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ภาพที่ 1.4 เปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรปรับปรุงและมคอ. 1 
 

โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้สอบถามและส ารวจความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและเรื่องที่
เกี่ยวข้องจากนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า ด้านการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน วิชาเรียนสอดคล้องกับความต้องการ  การจัดการเรียน
การสอน การบริหารหลักสูตร โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี ถึง ดีมาก (เอกสารแนบหน้า (6)-(33))  
ส าหรับการสรุปผลการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลการประเมินการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านอินเทอร์เน็ต [ครอบคลุมทุกพ้ืนที่] 3.52 

ด้านอินเทอร์เน็ต [ความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต] 3.38 

ห้องสมุดและสื่อการศึกษา [ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบ

ข้อมูล] 

3.70 

ห้องสมุดและสื่อการศึกษา [ความทันสมัยของหนังสือ วารสาร 

วิทยานิพนธ์ เอกสารต่างๆ] 

3.66 
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หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 

ห้องสมุดและสื่อการศึกษา [ความพึงพอใจในการใช้บริการ

ห้องสมุด] 

3.61 

ห้องสมุดและสื่อการศึกษา [ทรัพยากรห้องสมุดสอดคล้องกับ

ความต้องการ] 

3.59 

อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อม [ความสะอาด] 3.57 

อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อม [รองรับการเรียนการ

สอนได้มีประสิทธิภาพ] 

3.60 

อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อม [ความเพียงพอของ

อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก] 

3.51 

อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อม [ความทันสมัยของ

อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก] 

3.44 

อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อม [ความเหมาะสมใน

การจดัสถานที่ในภาพรวม] 

3.61 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ความสะอาด] 3.56 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [จ านวนอุปกรณ์เพียงพอต่อการ

เรียน] 

3.46 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [อุปกรณ์พร้อมใช้งาน] 3.22 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ความทันสมัยของอุปกรณ์] 3.24 

ค่าเฉลี่ยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 3.51 

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

การรับทราบแผนการเรียนตั้งแต่ปี 1 4.05 

การบริหารหลักสูตร การให้ข้อมูลสารสนเทศ ประกาศ ระเบียบ

การของคณะและมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

3.89 

การบริหารหลักสูตร การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหลังจบ

การศึกษา 

4.03 

การบริหารหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม/

โครงการของหลักสูตร 

3.78 
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หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 

การมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเปิดรายวิชาชีพเลือก/จัด

รายวิชา/ปรับแผน 

3.83 

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่มีความเหมาะสมกับการเรียนใน

หลักสูตร (เกณฑ์การเข้ามา-ท าให้เรียนได้) 

3.82 

ความเหมาะสมของจ านวนนักศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ใน

หลักสูตร 

4.03 

ความเหมาะสมของการจัดล าดับและความต่อเนื่องของเนื้อหา

รายวิชา 

3.88 

ความเหมาะสมของการกระจายจ านวนรายวิชาต่อเทอมตาม

แผนการศึกษา 

3.94 

การจัดผู้สอนในแต่ละวิชามีความเหมาะสม 3.94 

กิจกรรมในชั้นเรียน (Active Learning) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 3.90 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงตามความต้องการ 3.90 

จ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสม 3.97 

การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นประโยชน์ 4.33 

นักศึกษาติดต่อขอเข้าพบอาจารย์ได้ง่าย 4.24 

การให้ค าปรึกษาของอาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 

4.28 

อาจารย์มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพียงพอ 4.17 

ค่าเฉลี่ยด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.00 
 

 จากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร หลังจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์เพ่ือจัดท า PLO ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ OBE ซึ่งประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่ ออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน วิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล ท างานเป็นทีม ประสานงาน และ
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สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ตามสถานการณ์และได้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะ 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2 

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

 ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ชื่อปริญญา 
ภาษาไทยชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

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

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Science (Information   

                                Technology) 

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

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์  
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งแบ่งตามหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ตามข้อก าหนด
ของ สกอ.  (รายละเอียดตามเล่ม มคอ.2) 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ท าการปรับปรุงแผนการศึกษาในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี

ปัจจุบัน เช่น วิชาสัมมนา โครงงาน 1 และ 2 โดยเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วย
ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการกระจายล าดับการลงทะเบียนเรียนที่มีหัวข้อเทคโนโลยีต่อเนื่องกัน และในเล่ม

file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/2-1_TQF2_55.pdf
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/2-1_TQF2_55.pdf
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc


 

50 
 

หลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมรายวิชา Special Topic รองรับส าหรับวิชาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรายวิชา 
Remote Sensing และ Internet of Things ทีด่ าเนินการเปิดในปีการศึกษา 2561 

และในปัจจุบันหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2564 โดยในการปรับปรุงครั้งนี้มีการควบรวมระหว่างสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงในครั้งนี้เพ่ือให้รองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมสนับสนุน
ให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งส่งผลให้บัณฑิต
มีอัตราการได้งานท าตรงกับสาขาวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ในข้อก าหนดของเล่มหลักสูตรฯ มคอ.2 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (Curriculum mapping ใน มคอ. 2) โดยทุกรายวิชาจะจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละหัวข้อครบทั้ง 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผ่านระบบ http://tqf-surat.psu.ac.th 
และมีการน า มคอ.5 มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 ในปีถัดไป 

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

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

1) ผู้เรียน 

 ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการ Road Show ทุกปีมี
การแจกแผ่นพับ และให้รุ่นพ่ีในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ ให้ข้อมูล ณ โร งเรียนที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย (เอกสารแนบหน้า (93)-(94)) 

 ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรออกไปประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้  (เอกสารแนบหน้า (63)) 

https://tqf-surat.psu.ac.th/
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 จัดค่าย IT IS a CAMP เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามา
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (เอกสารแนบหน้า (61)-(62)) 

 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันได้ท าการแจกคู่มือนักศึกษา (คู่มือนักศึกษา ปี 2555-2561) และ
สามารถสืบค้นโครงสร้างหลักสูตรฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 
http://www.scit.surat.psu.ac.th และ http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/ 

 การให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในวันสอบสัมภาษณ์ 

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

2) ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ 

 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานในสถานประกอบการ โดยขั้นต้นทางคณะจะจัดส่งหนังสือติดต่อขอต าแหน่ง
งาน พร้อมให้ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับหลักสูตรแก่สถานประกอบการ 

 มีการส่งเล่มหลักสูตรฯ แก่ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 

 มีการนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารแนบหน้า (33)-(37), (56)) 

3) ศิษย์เก่า 

 หลักสูตรฯ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจในเนื้อหาของหลักสูตร เพ่ือให้เนื้อหามีความ
ทันสมัย (เอกสารแนบหน้า (29)-(33)) 

 
  

http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/


 

52 
 

 
 
 
Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
Learning management  

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

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

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

หลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาฝึกงาน/สหกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และปรัชญาของหลักสูตร อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะกรรมการประจ าคณะ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้ใช้เกณฑ์จาก มคอ. 1 ซ่ึงได้ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยก าหนดหน่วยกิตขั้นต่ า 120 หน่วยกิต และหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ก าหนดขั้นต่ า 134 หน่วยกิต แต่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหน่วยกิต
ขั้นต่ าเป็น 129 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างการแบ่งตาม ทักษะทั่วไป (Generic Skill)  และทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หลกัสูตร มคอ.1 หลกัสูตร 55 หลกัสูตร  60

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 32

1) กลุ่มวิชาภาษา 12 15

2) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ และ /หรือ มนุษยศาสตร์ 11 11

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 6

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    -แผนที่ 1 ฝึกงาน

    -แผนที่ 2  สหกจิ

84 98
90

84

1) กลุ่มวิชาแกน 9 15 18

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 71 51

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 28 9

- กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต์ 18 18 21

- กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 13 12

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 12 9

3) กลุ่มวิชาเลือก

 -แผนท่ี 1 ฝึกงาน

 -แผนท่ี 2  สหกิจ

≥ 12
≥ 21

≥ 15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6

4. หมวดฝึกงาน/สหกจิ

    - แผนที่ 1 ฝึกงาน (0-3) 1

    - แผนที่ 1 สหกจิ (6-9) 7

รวม 120-150 134 129
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จากการปรับปรุงหลักสูตรจึงมีหน่วยกิตลดลง 5 หน่วยกิตและมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาภาษา   15  หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หรือ 84   หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาแกน     18  หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     51  หน่วยกิต 

  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    9 หน่วยกิต 

  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์     21 หน่วยกิต 

  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   12  หน่วยกิต 

  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   9  หน่วยกิต      

  3) กลุ่มวิชาเลือก (ตามแผนที่เลือก) 

  3.1)    แผนที่ 1 ฝึกงาน    21  หน่วยกิต         

  3.2) แผนที่ 2 สหกิจศึกษา   15  หน่วยกิต         

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

ง. หมวดวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา   

   1)  แผนที่ 1 ฝึกงาน   1  หน่วยกิต 

 2)  แผนที่ 2 สหกิจ       7 หน่วยกิต 

รวมทั้งสิน้            129  หน่วยกิต 

 
  ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี 2555 จ านวน 1 ชั้นปี ในการกระจายมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ลงสู่รายวิชา  หรือ Curriculum Mapping โดยอาจารย์ผู้สอนและผ่านการการพิจารณาเห็นชอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ในการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560 หลักสูตรฯ ได้ประชุมและกระจายการออกแบบเนื้อหารายวิชา
ให้กับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยด าเนินการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
เน้นการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย โดยเฉพาะในรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
จัดสรรให้อาจารย์แต่ละท่านที่เคยเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาดังกล่าวเป็นผู้ออกแบบและ
ปรับเนื้อหา พร้อมก าหนดการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้านของรายวิชา  ส าหรับหมวดศึกษา
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ทั่วไป ทางคณะฯ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรฯ) เป็นผู้ด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานเพ่ือด าเนินการ
เช่นเดียวกัน ซึ่งได้ผลจากการปรับปรุงแสดงผลใน Curriculum Mapping ของ มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 2560 

 นอกจากนี้ จากหลักสูตรฯ ปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านรายวิชา
การฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือเน้นประสบการณ์ตรงและสามารถปฏิบัติงานได้จริง แต่คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ 
พบว่า จาการด าเนินการฝึกสหกิจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558-2559 พบว่าผลการประเมินสหกิจจาก
สถานประกอบการ มีนักศึกษาบางส่วนที่ยังขาดทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ท าให้ประสบปัญหา
ในการฝึกสหกิจให้บรรลุได้ตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมีนโยบายจัดสรร
งบประมาณพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ิมเติมทุกปี โดยจัดการฝึกอบรมหรือสอนงาน (Training) วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับก าชับให้ทุกรายวิชาชีพที่มีคาบปฏิบัติให้มีโครงงานประจ าวิชา  และในการ
ปรับหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2560  จึงเพ่ิมทางเลือกให้กับนักศึกษาให้สามารถเลือกระหว่างการฝึกงานหรือการ
ฝึกสหกิจศึกษาได้ ซึ่งจะช่วยให้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งกลุ่มที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และกลุ่มที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอ่ืน ๆ ส าหรับแผนฝึกงานนักศึกษา
จะต้องศึกษาวิชาชีพเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมทักษะวิชาชีพในการท างานในอนาคต   
 

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

  กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือจัดท า Curriculum Mapping โดย
จัดแบ่งรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน มคอ.2 ซึ่งมีผลรวมการกระจายผลการเรียนรู้ของ
ทุกวิชาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
  หลักสูตรฯ มีการแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มวิชาชีพ เฉพาะ
ออกเป็น  

 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  

 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  

 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   

 กลุ่มวิชาเลือกการพัฒนาระบบ  
โดยวิชาในแต่ละกลุ่มเน้นองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เหมาะสมกับหลักสูตรดังแสดงใน มคอ. 2  
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 ประเด็นการจัดล าดับการเรียนรู้ผ่านรายวิชาต่างๆ ทางหลักสูตรได้ก าหนดล าดับการเรียนรู้ด้วยการ
จัดวิชาแกนและกลุ่มวิชาภาษา ในชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นหลัก และจัดกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพไว้ในชั้นปี
ที่ 2 ขึ้นไป พร้อมกระจายรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไว้ในภาคการศึกษาต่างๆ เพ่ือลดความตึงเครียดในการเรียนของนักศึกษา  
 พร้อมกันนี้ ส าหรับรายวิชาเฉพาะซึ่งเป็นวิชาชีพของหลักสูตร ได้ถูกก าหนดกลุ่มเป็นกลุ่มๆ ดัง
โครงสร้างหลักสูตรข้างต้น พร้อมทั้งก าหนดรายวิชาเรียนก่อน ส าหรับวิชาในกลุ่มต่างๆ เช่น รายวิชาบังคับ
เรียนก่อน ของรายวิชา 934-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 934-206 ระบบฐานข้อมูล และ 934-303 การ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ ได้แก่ 934-101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชามีการจัดท า มคอ. 3 ใหม่ในทุกปีการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
ท่านเป็นผู้พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี เช่น 140-360 Human-Computer Interaction, 140-341 Web Design and Management 
(มคอ. 3 รายวิชา 140-360, 140-341) และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสอนในคาบปฏิบัติการ เช่น 140-340 
Web Programming, 140-243 Object-Oriented Programming  นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้ท าการเปิด
รายวิชา 140-497 Special Topics 2 ตัว ในภาคการศึกษา 2560-2561 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 140-497 Remote Sensing และ 140-497 Internet of Things ซึ่งเปิดส าหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 

การปรับปรุงเนื้อหาแต่ละรายวิชาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ซึ่งได้จากการไป
นิ เทศสหกิจศึกษาของอาจารย์ในหลักสู ตร และการท าบันทึกข้อตกลง (MOU-Memorandum Of 
Understanding) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน  เช่น 977-374 SOFTWARE VERIFICATION AND 
VALIDATION  
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

         

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

        

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

        

Overall opinion         

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4    

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

ทางหลักสูตรมีการก าหนดวัตุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตไว้ใน มคอ. 2 และท าการประชาสัมพันธ์ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องดังนี้    

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร และส่งตัวแทนไปประชาสัมพันธ์ด้วยบางส่วน   

2. คณะได้จัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปยัง
คณะ 

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

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

ในการก าหนด กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการด าเนินการดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยจัดท าระบบ TQF Online โดยมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัดตาม Curriculum 

Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านจะท าการระบุกิจกรรมการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งก าหนดวิธีการวัดผลและสัดส่วนคะแนนตามหัวข้อเหล่านั้นทุกภาคการศึกษาและได้แจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน  

2. นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 50% ได้รับการถ่ายทอดไปยังคณาจารย์
ผ่านการประชุมสาขาวิชา โดยคณาจารย์มีการก าหนดกิจกรรมลงใน มคอ. 3 อย่างน้อย 50% 
ของจ านวนชั่วโมงสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ส าหรับทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทางคณะมีโครงการก าหนดให้แต่ละสาขามีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 รายวิชา 

4. มีการประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และ อาจารย์ผู้สอนไดเ้สนอแนวทางปรับปรุงใน  มคอ. 
5 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในการเรียนการสอน เช่น การน าเสนอ แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  การท ากิจกรรมกลุ่ม การ
ท าโครงงาน  

2. นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและสร้างจิต
สาธารณะผ่านรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานที่สนใจโดย
ใช้วิชาการในสาขาท่ีตนเองศึกษา 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

        

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access 
to appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี จะมีการจัดท าหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่ง
ในเล่มหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

ส าหรับหลักสูตร ปรับปรุง 2561 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี้ 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ค านวณ 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

การรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 รับสมัครโดยใช้ระบบ TCAS โดยแบ่งออกเป็น 5 รอบ  

รอบท่ี 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
o ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย 
o ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรง 
o ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 

 ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 

 ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560 
 ครั้งที่ 2 : 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561 
รอบท่ี 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 
o ส าหรับ : นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการ

ความสามารถพิเศษ 
o คะแนนที่ต้องใช้ยื่น : GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ 
o ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 
o ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561 
o ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรง 
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รอบท่ี 3 : การรับตรงร่วมกัน 
o ส าหรับ : โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
o ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 9 – 13 พฤษภาคม 2561 

 ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561 
o การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา  
รอบท่ี 4 : การรับแบบ Admission 
o ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป 
o ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 6 – 10 มิถุนายน 2561 

 ประกาศผล : 13 กรฎาคม 2561 
o การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยมีล าดับเหมือนปีที่ผ่านมา 
รอบท่ี 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 
o ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป 
o ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
o การเลือกสอบ : สมัครสอบได้ตามความต้องการ แต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงด้วยวิธีการของตนเอง 
o ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรง 
ส าหรับ TCAS รอบที่ 1 ซึ่งใช้การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีโครงการต่าง ๆ และ

ข้อก าหนด ดังรูป 
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ส าหรับการก าหนดเกณฑ์การรับ ได้รับการพิจารณาผ่าน ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ซึ่งมีตัวแทน
หลักสูตร ได้แก่ หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยในแต่ละครั้งหัวหน้าสาขาฯ จะ
หารือกับประธานหลักสูตรในการแจ้งเกณฑ์  

หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร การประเมิน
นักศึกษาในระหว่างก าลังศึกษาอยู่ และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรมีการจัดสอบ Exit Exam 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป หลักสูตรได้ก าหนดให้
ผ่านการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานที่กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ด้วยคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ซึ่งจากผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 59 พบว่าปัจจุบันนักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 
37 คน จาก 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05 ส่วนนักศึกษารหัส 60 ปัจจุบันนักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
จ านวน 22 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และนักศึกษารหัส 61 ปัจจุบันนักศึกษาสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 9 คน จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 (เอกสารแนบหน้า (90)-(92)) 

ระหว่างที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนตามผลการเรียนรู้ โดยระบบ 
tqf.surat.ac.th ก าหนดให้ผู้สอนออกแบบวิธีการสอนที่ให้บรรลุผลการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ มีทั้ง 
การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค กิจกรรมในห้องเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน ในทุกรายวิชา ทั้งนี้ คณะมีการจัดการทวนสอบข้อสอบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการออกข้อสอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอีกด้วย 

นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา จะต้องเรียนหน่วยกิตครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร ด้วยเกรดเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป   

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

ส าหรับการวางแผนการสอนที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือคณาจารย์จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 (http://tqf.surat.psu.ac.th) ส าหรับทุกรายวิชาก่อน
การเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยระบบดังกล่าวมีการบรรจุหัวข้อของผลการเรียนรู้ตามการกระจายผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทุกรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านต้องท าการกรอก วัตถุประสงค์รายวิชา ตารางเวลา 
เนื้อหาบทเรียน วิธีการเรียนการสอน คะแนนงานและคะแนนต่างๆ วิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับหัวข้อ
ดังกล่าว นอกจากนี้ คณาจารย์ต้องก าหนด เกณฑ์การตัดเกรด ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน ในระบบ
ด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าดู มคอ. 3 และ มคอ. 4 ผ่านระบบดังกล่าวได้ นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุก
ท่านได้ท าการชี้แจงข้อมูลข้างต้นและท าข้อตกลงการเรียนร่วมกันกับนักศึกษาในคาบแรกของทุกวิชาในทุกภาค
การศึกษา  

จากการพิจารณา มคอ. 5 ของกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 พบว่าทุกรายวิชามี
การตัดเกรดแบบระดับขั้น และพบว่า รายวิชาทางคณิตศาสตร์ตัดเกรด E ด้วยคะแนน น้อยกว่า 30 ซึ่งถือว่า
ต่ ามาก แต่ทั้งนี้คณาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เพ่ิมการสอบย่อยและจัดช่วงโมงเข้าพบปรึกษา และมีการ
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แจ้งผลแก่นักศึกษาหลังการสอบย่อยอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบของ Active Learning ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Project Base เนื่องจากมีคาบ
ปฏิบัติจึงสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้ และอาจารย์บางท่านได้น าวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
พัฒนาเกมส์ กรณีศึกษา การถามตอบ ร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กรรมการประจ า
หลักสูตรฯ พบว่า การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีเพียงหัวข้อวินัยที่สามารถวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม  แต่ในหัวข้อย่อยอ่ืนนั้นวัดได้ยาก ส าหรับด้านทักษะความรู้นั้นวัดได้ชัดเจนผ่านการสอบเก็บคะแนน 
และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัดด้วยการน าเสนอผลงานและการพัฒนาโครงงานขนาดเล็ก (Mini Project) ที่
มอบหมายในรูปแบบงานกลุ่มและงานเดี่ยว (เอกสารแนบหน้า (117-118)) 

ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ได้แก่ วิชาสัมมนา โครงงาน 1 โครงงาน 2 ผู้ประสานงานรายวิชา
จะท าการนัดประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การวัดผล ในรูปแบบของ Rubrics ในการสอบโครงร่าง ความก้าวหน้า 
สอบโครงงาน และสอบน าเสนอสัมมนา และประกาศเกณฑ์การให้คะแนนแก่นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการ
สอบจริง (เอกสารแนบหน้า (115-116)) 

นอกจากนี้ ทุกรายวิชาจะด าเนินการแจ้งผลสอบกลางภาค ก่อนก าหนดการถอน ตามนโยบายของทาง
คณะฯ (เอกสารแนบหน้า (119)) และทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลังการ
ประกาศผลสอบกลางภาค เพ่ือให้ค าแนะน าในการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา (เอกสารแนบหน้า (65)) 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 

ส าหรับกระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ใช้กิจกรรมการสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเป็นส่วนใหญ่ โดยการการจัดท าข้อสอบนั้น คณะมีกระบวนการในการทวนสอบข้อสอบว่าถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาแต่ละบทหรือไม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบในทุกรายวิชาทั้งการสอบ
กลางภาคและปลายภาคการศึกษา (เอกสารแนบหน้า (120)-(121)) 

 รายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรมีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยปรับช่วงคะแนนตามความเหมาะสมของ
นักศึกษาและความยากของรายวิชา พร้อมกันนี้ในรายวิชาที่สอนร่วมกันหลายคน เช่น วิชาสัมมนา โครงงาน 1 
โครงงาน 2 จะจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรด และการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเกรดที่ผิดปกติ
ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

คณะมีนโยบายให้คณาจารย์ผู้สอนแจ้งผลคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาแก่นักศึกษาภายใน 1 
สัปดาห์หลังสอบวันสุดท้าย จากนั้น ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าและวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าวที่ สอดคล้องกับผลคะแนน
กลางภาค (เอกสารแนบหน้า (65)) 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ช่องทางส าหรับนักศึกษาในการอุทธรณ์ผลการเรียนมี 3 ช่องทางดังนี้ 
1. ระบบการยื่นอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขออุทธรณ์ผ่านธุรการ

ส านักงานคณะ 
2. นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรง เพ่ือสอบถามข้อสงสัย และขอดู

คะแนนของตนเอง 
3. นักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านหัวหน้าสาขา หรือผู้บริหารได้   
 
ทั้งนี้ หากตรวจสอบและพบว่าเกิดการแจ้งผลการเรียนผิดพลาด ผู้ประสานงานรายวิชาจะด าเนินการ

ท าเอกสารยื่นขอแก้ไขผลการเรียนผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรองผลการเรียนใหม่ ก่อน
การส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลท าการเปลี่ยนในระบบต่อไป 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate assessment 
methods to achieve the expected learning outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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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 

การรับอาจารย์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริหารงานบุคคล โดยมีการวางแผนอัตราก าลังโดยฝ่าย
นโยบายและแผน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่ดูแลโดยรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยกระบวนการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่มีการก าหนด
คุณสมบัติของต าแหน่งโดยสาขาวิชา และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการได้แก่ คณบดี หัวหน้าสาขา และอาจารย์
ในสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีระบบการรับแบบ Ph.D. Ready ที่เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่อยู่
ภายใต้ข้อตกลงของการรับทุน เช่น นักเรียน พสวท. ที่จบในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การรับ
อาจารย์ด้วยวิธีการนี้ ทุกคนจะถูกสัมภาษณ์ก่อนเสมอ 

ส าหรับกระบวนการดูแลอาจารย์ จะมีการอบรมอาจารย์ใหม่ของวิทยาเขต ซึ่งเน้นการชี้แจงนโยบาย
และวิธีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนการอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเน้นด้านเสริมทักษะ
พ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ คณาจารย์ยัง
ได้รับคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบ กระบวนการต่างๆ ด้านงานบุคคล ผ่านการจัดประชุมต่างๆ 
ของทางวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  

ทางสาขาวิชาและทางหลักสูตรมีการก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่
ละท่านวางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับในส่วนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนดังนี้  

แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561-2565 

ชื่อ-สกุล 
2561 2562 2563 2564 2565 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ อยู่ระหว่าง
รอผลการ
พิจารณา  

ผศ. 

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
พิจารณา  

ผศ. 

   

อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว  ผศ.    
อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี   ผศ.   
อาจารย์ปิยนาฏ โชติกวณิชย์    ผศ.  
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ชื่อ-สกุล 
2561 2562 2563 2564 2565 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อาจารย์ยุธยา เจริญสุข    ผศ.  
 

การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองและโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขต   สุราษฎร์ธานีจัดให้ประจ าทุกปี มีการ
จัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย อย่างเช่น ทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่, ทุนพัฒนานักวิจัย, 
ทุนวิจัยสถาบัน และทุนดรุณาจารย์ เป็นต้น  พร้อมจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือในเงินสวัสดิการบรรณ
สารสงเคราะห์  

มีการบริหารและจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เพียงพอ และมีแผนในการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยมีการแบ่งภาระงานในสายสอน และวิชาการต าแหน่งผลงาน
ทางวิชาการ 

ส าหรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ทางมหาวิทยาลัย วิทยาเขต รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีคณาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  
ดังนี้  

 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปี 2562 (เอกสารแนบหน้า 
(106)) 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 7 (เอกสารแนบหน้า 
(101)) 

 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสารแนบหน้า (102)) 

 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารแนบหน้า (103)) 

 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับวุฒิบัตร 
ภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสารแนบหน้า (104)) 

 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับวุฒิบัตร 
ภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารแนบหน้า (105)) 
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 การประชุมทบทวนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกสารแนบหน้า 
(53)) 

 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
แนวทางของ Outcome Based Education(OBE)" ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 (เอกสาร
แนบหน้า (54)) 

 คณาจารย์เข้าร่วมโครงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง แนวคิดในการจัดการศึกษายุคใหม่ ในวันที่  11 
เมษายน 2562 (เอกสารแนบหน้า (55)) 

 คณาจารย์เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มของ
ตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารแนบหน้า 
(56)) 

 คณาจารย์เข้าร่วมในการน าเสนอ PLO ตามแนวทางของ OBE เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในการประชุม
กรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (เอกสารแนบหน้า (57)) 

 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562 (เอกสารแนบหน้า (57)) 

 

การกระจายภาระงาน 

ทางคณะฯ ได้แจ้งให้สาขาวิชาให้จัดส่งรายชื่อผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา หัวหน้าสาขาจัดประชุม
การแบ่งภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร นอกจากนี้ ในทุกภาคการศึกษาใหม่ จะมีการจัดสรรจ านวน
นักศึกษาใหม่ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ ซึ่งจะดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และขยับ
รายชื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปี 3-4 และตกค้าง ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

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

quality of education, research and service 

ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์สัดส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเกณฑ์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือมี
อัตราส่วนเป็น 20 ต่อ 1 ตามก าหนด แต่ส าหรับการดูแลโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เฉลี่ย 2-4 โครงงานต่อ
อาจารย์ 1 คน และการดูแลรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เฉลี่ย 2-4 กลุ่มต่ออาจารย์ 1 คน ซึ่งทั้ง 2 
รายวิชานั้นเปิดพร้อมกันในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักของอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน
ทางหลักสูตรได้ปรับให้จัดเปิดสัมมนาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3  และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์
ผู้สอนด้านคณิตศาสตร์และสถิติช่วยรับนักศึกษาในทั้ง 2 รายวิชา 



 

71 
 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนการประกาศรับสมัคร, การเปิดรับสมัคร และการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ ด้วยการสอบ
ข้อเขียนสอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และวิธีการอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่มีความเหมาะสม และมีความโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้
อาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์และประเมิน โดยมีค าสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

- มีกระบวนการประเมินภาระงานของหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ประเมินสมรรถนะ และประเมินภาระงาน (LU)  โดยมีการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับสาขาวิชาอย่างน้อย 5 คน จากนั้นจึงส่งผลการประเมินไปยังคณะและวิทยาเขต 

 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them 

-  มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยมีแผนการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้  

1. มีเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอก 
2. มีเงินทุนสนับส าหรับกรณีการเดินทางไปน าเสนองานวิจัยยังต่างประเทศจากกองทุนวิจัย  
3. มีเงินทุนสนับสนุนปีละ 10,000  บาท ส าหรับสนับสนุนให้อาจารย์เดินทางไปพัฒนาตนเอง เข้าร่วม

อบรม สัมมนาวิชาการ 
4. มีการจัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 พัฒนาบุคลากรด้วยการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจส าหรับห้องเรียน วมว. 

(Transformative Learning Design) (เอกสารแนบหน้า (107)) 
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 การอบรมในหัวข้อการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยเน้น Bloom 

taxonomy และ Rubric score (เอกสารแนบหน้า (108)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง การเปิดมุมมองเพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีในการเป็นอาจารย์

อย่างมืออาชีพ (เอกสารแนบหน้า (108)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง How to cite by Mendeley (เอกสารแนบหน้า (109)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง เขียนอย่างไรเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (เอกสารแนบ

หน้า (109)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง มาพิชิต วิชชาจารย์ด้วยกันเถิดหนาออเจ้า (เอกสารแนบ

หน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง แนะน าทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

(เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนประเภทต่าง ๆ  (เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่น่าสนใจ 

(เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ Writing 

camp 2017 (เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่

ชุมชน และแนวทางในการเข้าใจความต้องการของชุมชน (เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง เสวนา ความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของหน่วยวิจัยใหม่ของ

คณะ (เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง ความก้าวหน้าในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ในแต่ละสาขา (เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง รายงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ 

(เอกสารแนบหน้า (110)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง ร่วมลงเรือส าเภา เดาใจทุนจังหวัด (เอกสารแนบหน้า 

(111)) 
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 โครงการ Lunch Talk เรื่อง การเขียนหนังสือเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(เอกสารแนบหน้า (111)) 

 โครงการ Lunch Talk เรื่อง Introduce Yamagata University (เอกสารแนบหน้า 

(111)) 

 โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารแนบหน้า 

(112)) 

 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกสาร

แนบหน้า (112)) 

 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (เอกสารแนบหน้า (113)) 

 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์และการสร้างความสุขในองค์กร (เอกสารแนบหน้า 

(113)) 

 โครงการพี่เลี้ยงวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารแนบหน้า (114)) 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีนโยบายขั้นตอนในการบริหารจัดการบุคคลมีทั้งระบบสนับสนุนโดย
การให้รางวัล และ โทษตามข้อก าหนดในระเบียบบริหารงานบุคคล โดยปกติมีการประเมินภาระงานกับ
คณาจารย์และบุคลากรทุกคนเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก 6 เดือนตามปีงบประมาณ โดยมีการประกาศเกณฑ์
การประเมินก่อนการประเมินจริง โดยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการก าหนดภาระงาน (TOR) โดยแบ่งภาระงาน
สอน วิจัย บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ในรูปของร้อยละ และบุคลากรต้องรายงานผลลงในระบบ hr-mis  จากนั้น 
ท าการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาระงาน 80% และ Competency 20% โดยการประเมิน 
Competency ทางสาขาวิชาเน้นประเมินตามเกณฑ์ของงานบุคคลของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การรายงาน
ผลภาระงานในระบบ hr-mis นั้นมีการค านวณไม่สอดคล้องกับการท างานจริงของคณาจารย์ในสาขาวิชา ใน
ขั้นต้นสาขาวิชาได้ท าการประชุมและมีมติให้ท าหนังสือขอค าแนะน าไปยังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการกรอกภาระงานตามจริงของคณาจารย์ในสาขาวิชาลงในระบบ 

 
นอกจากนี้มีระบบให้สนับสนุนเงินรางวัลในการท าวิจัยแก่อาจารย์ เพ่ือกระตุ้นการท าวิจัย ดังนี้   

      1. เงินรางวัลส าหรับอาจารย์ในการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับต่างๆ เช่น ตีพิมพ์

ระดับ  TCI  ระดับ SCOPUS ระดับ ISI จะได้รับในวงเงินที่ต่างกัน 
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     2. มีการให้สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับอาจารย์ที่ได้รับการต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เช่น  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  10,000 บาท รองศาสตราจารย์ 30,000 บาท เป็นต้น 
 
 นอกจากนี้ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย โดยมีงบประมาณสนับสนุน 
ดังนี้ 

การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/79410272.pdf) 
ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/605813892.pdf) 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/810352424.pdf) 
ทุนสนับสนุนการเริ่มโครงการวิจัย (http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/644119683.pdf) 
การจัดสรรทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th/upload/1909564314.pdf) 

 
ทั้งนี้ ทุกปีจะมีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างในหลายๆ ด้าน เช่น ตัวอย่างด้านการวิจัย  ด้านการเรียน

การสอน  ด้านเป็นที่รักของศิษย์ และอ่ืน ๆ โดยในปีการศึกษา 2561 มีคณาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลใน
ฐานะที่เป็นนักวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาต้นแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลส ารวจ
ระยะไกล แบบกึ่งเรียลไทม์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ ดร.
สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ (เอกสารแนบหน้า (50-51)) นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจาก
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพ่ือออกอากาศรายการ “เกษตรก้าวไกล กับ สวก.” 
ทางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-10.45 น.  โดยเป็น 1 
ใน 40 ผลงานทั่วประเทศท่ีได้รับการคัดเลือก (เอกสารแนบหน้า (52)) 
 

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

monitored and benchmarked for improvement 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยลง Journal ในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมไปถึงการน าเสนอผลงานวิชาการ Proceedings การบริการวิชาการ การผลิตหนังสือ 
เอกสาร รายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้คณาจารย์ในหลักสูตรยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาในหลักสูตรมีการน าผลงานไปน าเสนอในงานที่ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ
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และนานาชาติ โดยผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรประกอบด้วย การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
จ านวน 10 เรื่อง ดังนี ้

การประชุมวิชาการระดับชาติ 4th Knowledge & Digital Society National Conference 2018 
1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมิน คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 

2) ระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล 

3) ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

4) ระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

5) ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6) การพยากรณ์ความเสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่อรุนแรงโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อมูล 

7) ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ 

8) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ 

เอกสารแนบหน้า (60) 

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 39th Asian Conference on Remote Sensing 
9) Using The Geoinformatics Technology For Soil Degradation Assessment In 

Upper Lamchiengkrai Watershed, Nakhon Ratchasima, Thailand เอกสารแนบ

หน้า (48) 

10) Quantifying Land Use Changes Using Remote Sensing and GIS เอกสารแนบหน้า 

(49) 

 

การน าเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประกอบด้วย 7 เรื่อง ดังนี ้ 

(1) Puttinaovarat, S. , and Horkaew, P.  (2018) .  Multi- spectral and Topographic 
Fusion for Automated Road Extraction. Open Geosciences, 10(1), 461-473. (ฐาน 
Web of Knowledge/Web of Science) เอกสารแนบหน้า (41) 

(2) Saeliw, A., Hualkasin, W., Puttinaovarat, S., and Khaimook, K. (2019). Smart Car 
Parking Mobile Application based on RFID and IoT. International Journal of Interactive 
Mobile Technologies, 13(5), 4-14. (ฐาน Scopus) เอกสารแนบหน้า (42) 
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(3) Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., Puttinaovarat, S., Tubtiang, Y., and Chankeaw, P. 
(2019). Gamification Smartphone Application for Leg Physical Therapy. International 
Journal of Online Engineering, 15(8), 31.41. (ฐาน Scopus) เอกสารแนบหน้า (43) 

(4) Jirapond Muangprathub, Apirat Wanichsombat, Siriwan Kajornkasirat, 
Weenawadee Muangon, Aekarat Saeliw and Jarunee Saelee. 2018. "Medical 
Diagnostic System on Mobile Application Using Association Rule Extraction". 
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 309 (1) : 532-540 (ฐาน Scopus) 

เอกสารแนบหน้า (44) 
(5) Mahathaninwong, N., Chucheep, T., Janudom, S., Karrila, S., Mueangdee, N., 

Chotikawanid, P., ... & Marthosa, S. (2019). An abrasive wear test for thin and 
small-sized steel blade specimens. Materials Research Express. ( ฐ า น  Web of 
Knowledge/Web of Science) เอกสารแนบหน้า (45) 

(6) ผ่องพรรรณ พัวพันธ์, ไอลดา ลาภพล, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ (2561). 
การวิเคราะห์และล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5): 627-
646. (ฐาน TCI) เอกสารแนบหน้า (46) 

(7) จักกฤษ โบบทอง, อ๊ิฟซัน หมานระเด็น, จินดา คงเจริญ, ศิวิภา พฤฒิคณี, สุพัตรา พุฒิ
เนาวรัตน์. (2561). ระบบเฝ้าระวังการสูญหายในผู้ป่วยสูงวัย. วารสาร มทร.อีสาน.  11(3): 
89-100. (ฐาน TCI) เอกสารแนบหน้า (47) 

 

Full-Time Equivalent (FTE) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/ 
Assistant Professors 

     

Full-time Lecturers 2 3 5  20% 

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total 2 3 5  20% 
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Full-Time Equivalent (FTE) ของอาจารยใ์นสาขาวิชา 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/ 
Assistant Professors 

     

Full-time Lecturers 9 15 24  66.67% 

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total 9 15 24  66.67% 
 
Staff-to-student Ratio  (จ านวนอาจารย์เป็นจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในสาขาวิชา) 
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2561   1:8 

 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2561  2  5 7 =7/5 

(1.4/คน) 

หมายเหตุ จ านวนอาจารย์เป็นจ านวนอาจารย์เฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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Criterion 7 
1. Both short- term and long- term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 

carried out to fulfil the needs for education, research and service 

1. มีการวางแผนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด 

2. มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย 
รวมทั้งงานบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการวางแผนการด าเนินการที่ชัดเจน นโยบายจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับสิ่งที่หน่วยงาน
ต้องการ แต่ด้วยสภาพการบริหารแบบรวมศูนย์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนเพียง 6 คน ซึ่งอยู่ในสังกัดของกองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร์ และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ส่งผลให้ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า
หลักสูตรที่จะมาช่วยงานทางด้านธุรการ จึงพบว่าสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ทุกคนในหลักสูตร
ต้องมาท างานธุรการของหลักสูตรด้วย 

 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated 

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
(1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือก จ านวน 3 – 5 คน ประกอบด้วย 
    1.1) ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เป็นประธานกรรมการ 

1.2) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ 
    1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 – 3 คน เป็นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ก าหนดวิธีการสรรหา และคัดเลือก เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยก าหนดภาระงานของต าแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

(3) วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
    3.1) สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติ และ 
    3.2) สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยที่ทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หาและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 การจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ ขาดความสมดุล บุคลากรบางคนมี
ภาระงานมาก 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

1.มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
    1) จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    2) มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาติดต่อ 
    3) การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงาน
หรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

4) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 

2. มีการสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
     (1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
            1.1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  - 31 มกราคม 
            1.2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม  
       (2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
            2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
            2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
       (3) การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
            - ระดับดีเด่น     คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100  
            - ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
            - ระดับดี            คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
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            - ระดับพอใช้     คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
            - ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 
       (4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
             4.1) ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเป็นกรรมการ 
            4.2) ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือ
หน่วยงาน 
            4.3) ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

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

4. มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถของสายสนับสนุน มีการก าหนดการ
ประเมินแบบรูบิคท่ีชัดเจน และเปิดให้สายวิชาการได้มีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนด้วย 

5.บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะหลัก และตามคุณสมบัติงานที่ได้ก าหนด
ไว้ แต่เนื่องจากภาระงานที่มาก และระบบการบริหารงานของวิทยาเขตเป็นแบบรวมศูนย์ที่ขาดประสิทธิภาพ 
ท าให้การปฏิบัติงานท าได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

1.มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

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

ไว้ 
1) โครงการการสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ ( Service 

Communication and Service Excellence) (เอกสารแนบหน้า (95)) 
2) โครงการบรรยายท าความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (เอกสาร

แนบหน้า (96)) 
3) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร HR for HR (เอกสารแนบหน้า (97)) 
4) โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพประจ าปี 2562 (เอกสาร

แนบหน้า (98)) 
5) โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อ านวยการกองและเลขานุการคณะ (เอกสารแนบหน้า (99)) 
6) โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะ การท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน (เอกสารแนบ

หน้า (100)) 
3. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กองการบริหาร

และการพัฒนายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้สังกัดกับทางคณะฯ และหลักสูตร 
4. แผนงานส าหรับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เป็นเชิง

รุก ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมตามนโยบายจากส่วนกลาง เช่น อบรม LEAN, อบรม Happy 
Workplace, อบรมเส้นทางสายอาชีพ ฯลฯ 

5. ไม่มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการอบรมต่อปีส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากบาง
โครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดย
ภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากร
ได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
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6. แม้จะมีสัดส่วนงบพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนต่องบประมาณทั้งหมด แต่ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบ 

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

1. มีการสร้างระบบแรงจูงใจในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  
      ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  
            (1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
            (2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
            (3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
      ระดับช านาญการพิเศษ  
            ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

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

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากขาด
ระบบการวางแผนในการท างาน ขาดพี่เลี้ยงและความแม่นย าเรื่องของระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน บุคลากรสายสนับสนุนจึงมักมีความเครียดและแรงกดดันสูง 
 
จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุน 

หน่วยงานสนับสนนุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 18 4 1 23 

บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 56 8 0 75 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 15 7 0 22 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 8 1 0 9 



 

85 
 

หน่วยงานสนับสนนุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

รวม 6 9 118 24 1 158 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

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

published, and up-to-date 

 เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีทางหลักสูตรก าหนด ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เว็บไซต์วิทยาเขต และเว็บของสาขาวิชา และมีการปรับปรุงตาม
รอบประชุมของคณะทุกปีก่อนประกาศรับนักศึกษาใหม่ 

(เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=26&ne
_category=1) 

(เว็บไซต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ  

(http://comit-psu-surat.com/newstudent_detail.php?nisit_ID=1) 
 

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

evaluated 

มีระบบการประเมิน เกณฑ์การรับ จ านวนที่รับ และความเหมาะสมของแต่ละโครงการที่รับ โดยมีการ
ประชุมของสาขาวิชา ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร การประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังนี้  

1. ความเหมาะสมของคุณสมบัติของนักศึกษาตามแต่ละโครงการ 
2. จ านวนการรับในแต่ละโครงการของแต่ละหลักสูตร 

 

http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=26&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=26&ne_category=1
http://comit-psu-surat.com/newstudent_detail.php?nisit_ID=1
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

 มีการน าเสนอความก้าวหน้าของผู้เรียน ดังนี้  
1. การแจ้งเกรดและผลการเรียนของนักศึกษา online คะแนนกลางภาค ปลายภาค  

  2.อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน และหน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนว่ามากน้อย 

หรือเหมาะสมหรือไม ่

 3. ทางหลักสูตรมีการให้นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินความรู้ความสามารถของตนเองเมื่อเรียนจบชั้นปี 

นั้น ๆ แล้ว เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมาก

ขึ้น (เอกสารแนบหน้า (8), (11)-(14), (17)-(19), (21)-(23)) 

 

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

support services are available to improve learning and employability 

ทางหลักสูตรมีนโยบายในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาดังนี้  
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแต่ละสาขาวิชาจะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับทุกชั้นปี และมี

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาหลักประกาศผลสอบกลางภาคเพ่ือชี้แจง แนะน านักศึกษา นอกจากการ
ให้นักศึกษามาพบตามท่ีนักศึกษาต้องการ 

2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะ การท างาน  การท างานกลุ่มและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทางหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 จัดค่าย IT IS a CAMP เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามา
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยาย (เอกสารแนบหน้า 
(61)-(62)) 

 กิจกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ (เอกสารแนบหน้า 

(61)) 

 กิจกรรมการจัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาร่วมกับโรงเรียน มอ.ว. (เอกสารแนบหน้า 

(67)) 

 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้มี

จัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา (เอกสารแนบหน้า (68)) 

 กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร Python โดยวิทยากรภายนอก (เอกสารแนบหน้า (70)) 
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 กิจกรรมจัดอบรมโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (เอกสารแนบหน้า 

(71)) 

 กิจกรรมการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้

ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification) (เอกสารแนบ

หน้า (71)) 

 กิจกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 (Developer) รับจ านวน 40 

คน และอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 (System Analysis) (เอกสารแนบหน้า 

(71)) 

3.การส่งเสริมให้นักศึกษาไปแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้  
3.1. นักศึกษาในหลักสูตร ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับวิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี และเป็นตัวแทนไปแข่งขันการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 (เอกสารแนบหน้า (59)) 

3.2 กิจกรรมการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สอบ TOEIC ได้คะแนนสูงสุดของหลักสูตร 
(เอกสารแนบหน้า (67)) 

3.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมน าเสนอผลงานจากโครงงานนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 4th Knowledge & Digital Society National Conference 2018 (เอกสารแนบหน้า (60)) โดย
มีเรื่องที่ได้รับการน าเสนอ ดังนี้ 

1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมิน คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 

2) ระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล 

3) ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

4) ระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

5) ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6) การพยากรณ์ความเสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่อรุนแรงโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อมูล 

7) ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ 

8) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ 

4. ทางหลักสูตรมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนี้  
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4.1 กิจกรรมไหว้ครูของหลักสูตร ซึ่งจัดให้นักศึกษาทุกชั้นปีของหลักสูตร (เอกสารแนบหน้า 
(64)) 

4.2 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ซึ่งในส่วนนี้มีการจัดกิจกรรมทุกภาคการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสพบปะพูดคุยกับรุ่นพ่ีและคณาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร (เอกสารแนบหน้า (65)) 

4.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะส าเร็จ

การศึกษา (เอกสารแนบหน้า (66)) 

 

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

research as well as personal well-being 

ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน มีมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ หอพักนักศึกษา
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นหลัก ระบบ WiFi บริเวณหอพักและอาคารเรียน โรงอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
สะดวกซื้อ  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบน้ าประปา ห้องเรียน ถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านเหล่านั้นของวิทยาเขต 

ห้องสมุด วิทยาเขตมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้เป็นผู้ดูแล และได้ด าเนินการแจ้งรายชื่อหนังสือที่มีอยู่พร้อมรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนไปยังคณาจารย์ทุกท่าน และคณาจารย์ทุกท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยการส่งรายชื่อหนังสือที่ต้องการไป
ยังห้องสมุด 

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

 

บริการหอพัก 

งานจัดการหอพัก ให้บริการสวัสดิการที่พักส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต                    

สุราษฎร์ธานี โดยมีหอพักให้บริหารทั้งสิ้นจ านวน 6 อาคาร  รายละเอียด ดังนี้  

ที ่ ชื่อหอพัก จ านวนห้อง รองรับ
นักศึกษา 

(คน) 

การจัดสรรที่พัก ค่าธรรมเนียมหอพัก 
1 ปีการศึกษา 

1 หอพักหญิง 104 ห้อง  312 หอพักหญิง ปี 1 ค่าหอพัก     13,000  
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ที ่ ชื่อหอพัก จ านวนห้อง รองรับ
นักศึกษา 

(คน) 

การจัดสรรที่พัก ค่าธรรมเนียมหอพัก 
1 ปีการศึกษา 

เชี่ยวหลาน 13 คลัสเตอร์  จัดสรร 3 คนต่อห้อง 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 เพื่อการเป็นศูนย์ศึกษาอาศัยที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้  งานจัดการหอพักได้จัดให้มีบริการ

ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในหอพัก ดังนี้  

1. จัดบริการและสวัสดิการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในหอพัก ดังนี้  

 จัดให้มีตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น บริการนักศึกษาทุกอาคาร  

 จัดให้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ/ลานตากผ้าส าหรับทุกอาคาร  

 จัดให้มีห้องอาหารส่วนกลาง บริการตู้เย็น / ตู้ไมโครเวฟ (แบ่งโซนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม) ใน

อาคารหอพักหญิงเชี่ยวหลาน นางยวน  

 จัดให้มีแม่บ้านบริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร 

2. บริการและสวัสดิการด้านความปลอดภัย   

 จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอด                     

24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์สายด่วนที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้   

 มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือป้องกันคนนอกเข้าออก  

 มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามกรณีเกิดเหตุ  
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 มีระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

 มีระบบสวัสดิการรถรับส่งจากหอพักไปยังอาคารเรียน ท าให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย

ส าหรับนักศึกษาใหม่  

3. บริการและสวัสดิการพยาบาล งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก ดังนี้   

 จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักประเมินอาการเบื้องต้นก่อนจ่ายยา / 

ปฐมพยาบาล  

 จัดให้มีบริการน าส่งโรงพยาบาลโดยรถสวัสดิการ /รถกู้ภัย ตามข้ันตอนการประเมินอาการ 

 จัดให้มีการอบรมแกนน านักศึกษาพยาบาลในเรื่องการประเมินอาการและการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยภายในหอพัก 

 
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน งานจัดการหอพัก มีการจัดบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ดังนี้  

 จัดให้มีลานกิจกรรม เวทีกลาง และลานกีฬาในส่วนกลางของหอพัก  

  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม การอ่านหนังสือของแต่ละหอพัก โดยจัดท าเป็นห้อง

เอนกประสงค์ มีโต๊ะเก้าอ้ี สัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการ  นักศึกษาสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลาที่ต้องการ  

 จัดให้มีห้องละหมาดไว้บริการ 

 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เช่น กิจกรรมท าบุญ กิจกรรมเลี้ยงอาหารในช่วงสอบ 

เป็นต้น  
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

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

the study programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 

communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 

students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 

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

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

 

  

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 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 

 
รายการหลักฐาน  :  การจัดซื้อจัดจ้า  งบประมาณ รายงานประจ าปี  แบบส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ 

website แจ้งซ่อม   

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

research 

รายการหลักฐาน : แบบส ารวจความเพียงพอของหนังสือ  แบบแจ้งความต้องการหนังสือ websit ห้องสมุด 

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

and research 

 

รายการหลักฐาน : แบบเสนอครุภัณฑ์  วาระการประชุมสาขาวิชา 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

 

รายการหลักฐาน : แผนงบประมาณรายจ่ายจากกองแผน  website ศูนย์สนเทศ   

 

 

Plan

•ก ำหนดแผนกำรรับ
นกัศึกษำจำกหลกัสูตร 

•ก ำหนดครุภณัฑ ์สำรเคมี 
ท่ีใชใ้นรำยวิชำปฏิบติั
หรือคู่มือปฏิบติักำรใน
หลกัสูตร ให้ทนัสมยั

•ก ำหนดแผนกำรจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์ร่วมกบัศูนย์
วิทย์

Do

•หลกัสูตรเสนอรำยช่ือ
ครุภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รำยวิชำไปยงัห้องสมุด 

•ศูนยวิ์ทย ์ส่งรำยกำร
ครุภณัฑ ์สำรเคมีไปยงั
งำนพสัดุเพ่ือจดัซ้ือ

Check

•ส ำรวจควำมเพียงพอของ
ครุภณัฑ ์สำรเคมี 

•รำยงำนผลกำรใช้
ห้องปฏิบติักำรเคร่ืองมือ 
สำรเคมี ใน มคอ 5

•สะทอ้นขอ้มูลจำก
อำจำรย ์นกัศึกษำ 
บุคคลำกร 

•ระบบแจง้ควำมตอ้งกำร
หนงัสือ

Action

•ประชุมหำแนวทำงแกไ้ข
ตำมขอ้เสนอแนะ โดย
หลกัสูตรและห้องสมุด
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9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented 

 

รายการหลักฐาน : แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  แผนการติดตั้งอุปกรณ์  แผนการก่อสร้างอาคาร  

ระบบความปลอดภัย 

 จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี

เบอร์สายด่วนที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้   

 มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือป้องกันคนนอกเข้าออก /มีระบบกล้อง

วงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุ  

 มีการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับภัยพิบัติให้นักศึกษาหอพัก  

 มีการอบรมเพ่ือเรียนรู้การช่วยเหลือนักศึกษากรณีลิฟต์ขนส่งขัดข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่หอพัก พนักงาน

รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการหอพัก  

 มีระบบก ากับดูแลความเรียบร้อยของอาคารที่พัก โดยจัดท าแผนการตรวจเช็คประจ าปี  
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ผลการส ารวจความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจการใช้บริการหอพัก และ การปรับปรุงการบริการจากผลการ

ประเมินของนักศึกษา 

งานจัดการหอพัก จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา จ านวน 3 ช่องทางได้แก่ ทางกลุ่มไลน์

หอพัก ทางกลุ่มเฟสบุ๊คหอพัก และให้บริการโดยเจ้าหน้าที่หอพัก ทั้งนี้ มีการน าข้อเสนอแนะจากค าแนะน า

ของนักศึกษามาปรับปรุงผลการด าเนินงาน ดังนี้  

- จัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารปริ้นสี ที่อาคารหอพัก 

- จัดให้มีแบบค าร้องขอช าระค่าธรรมเนียมหอพักรายงวด 

- จัดให้มีระบบตรวจเช็คกล้องวงจรปิดประจ าปี 

- จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร และเบอร์โทรสายด่วน  

- จัดให้มีเก้าอ้ี และที่นั่งอ่านหนังสือเพ่ิมเติมโดยรอบทั้งนอกอาคาร และภายในอาคารที่พัก  
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

  

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 

จากผลการประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผ่านการฝึกสหกิจ ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีจุดเด่นด้าน คุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ การมี    
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการตอบสนองต่อสั่งการได้ดี และมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ส าหรับจุดด้อย ได้แก่ 
ภาษา และความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าของสถานประกอบการ ที่เสนอแนะให้
ปรับปรุงด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร และการซักถามข้อมูล นอกจากนี้ นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ
อยู่ในระดับดี  

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 
2559 ภายใต้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ได้ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ ศิษย์เก่า/บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
นักวิชาการหรือคณาจารย์ภายนอก โดยการสัมภาษณ์หรือส่งเอกสารให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตามความ
เหมาะสมของการสื่อสาร ดังข้อมูลที่ได้รับเมื่อปรับปรุงหลักสูตร ต่อไปนี้ 

 
แหล่งข้อมูล stake holder วิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ศิษย์เก่า 
ข้อมูลจากบัณฑิตท่ีได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายวิชา ทักษะที่ขาด

แคลน และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ กรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการ

ดังนี้  

1.ปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของ

ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายวิชาชีพเลือก ที่สามารถปรับเนื้อหา

ได้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์  

2. จัดอบรมเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาที่ใกล้จบ เพื่อให้ได้รับความรู้

เพียงพอ  

3.น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลนครุภัณฑ์ไปยังผู้บริหาร และท า

เรื่องของบประมาณเพ่ือซื้อคุรุภัณฑ์เพ่ิมเติม  

ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะ การใข้

เครื่องมือ  การใช้โปรแกรมต่างๆ อีกทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  

กรรมการหลักสูตรน าข้อมูลมาด าเนินการดังนี้  
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แหล่งข้อมูล stake holder วิธีการน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

1.อบรมความรู้ ทักษะเพ่ิมเติมให้นักศึกษา  

2.ประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนก าชับในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมแกน่ักศึกษา  

3.ปรับเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรเท่าที่สามารถท าได้  

 

ในปัจจุบันทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
สารสนเทศได้ด าเนินการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ที่จะมีการควบรวมระหว่างหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) โดยมีการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ (เอกสารแนบหน้า (34)-
(35), (56-57)) นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขายังมีการช่วยกันระดมสมองเพ่ือพัฒนา PLO ตามแนวทางของ 
OBE เพ่ือน าเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในการประชุมกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  (เอกสาร
แนบหน้า (36)-(37), (57)) อีกทั้งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรยังได้มีการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า เพ่ือน าจุดอ่อนหรือข้อควรปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งนี้ด้วย (เอกสารแนบหน้า (6)-(33)) 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 

ระบบการประเมินหลักสูตรเป็นดังนี้  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  (ตามขั้นตอนในหัวข้อ AUN 1) 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อย  เช่น การปรับเพิ่มรายวิชา  การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน โดยมีการ

ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

2.1 กรรมการหลักสูตรประชุมสรุปประเด็นปัญหา และเสนอเรื่องเข้าสู่กรรมการประจ าคณะ 

2.2 คณะพิจารณาผ่านมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมของการ

ปรับเปลี่ยน  

2.3 หากเป็นการปรับแผนการศึกษาหรือโครงสร้างหลักสูตร คณะจะท าการเสนอผลการพิจารณา

จากกรรมการประจ าคณะไปยังวิทยาเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

2.4 หลักสูตรด าเนินการปรับเปลี่ยนหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว  
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ในการปรับปรุงหลักสูตรย่อย จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งจะพิจารณาตาม
เหตุและผลของการขอปรับ โดยในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาทางหลักสูตรขอได้ปรับแผนการศึกษาของ 
หลักสูตร ฉบับปรับปรุงปี 2554 เพ่ือลดภาระการเรียนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 โดยย้ายวิชาชีพเลือก 1 วิชาไป
ไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และจัดรายวิชาสัมมนาไว้ก่อนวิชาโครงการ 1 เพ่ือตามล าดับการเรียนรู้ที่
นักศึกษาต้องสามารถทวนสอบวรรณกรรมก่อนการท าโครงงาน และ ส าหรับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 2559 
ได้ปรับ ให้ รายวิ ชา  Object-Oriented Programming (OOP)  ไว้ ก่ อนรายวิฃา  Algorithm and Data 
Structure เนื่องจาก ในรายวิชา Algorithm and Data Structure มีกรณีศึกษา และ ตัวอย่างการเขียนโค้ด
ในรูปแบบ OOP จึงเป็นการเตรียมทักษะก่อนเรียนรายวิชาต่อไป (เอกสารแนบหน้า (2)-(5)) 

การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ในการแสดงความคิดเห็น เช่น ความล่าช้าของการท าเรื่องปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีเรื่อง
ดังกล่าวกรรมการจะเสนอผ่านคณบดีเพ่ือไปเสนอในระดับวิชาการวิทยาเขตต่อไป   

ระบบการประเมินหลักสูตรประจ าปี มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมสรุปงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

2. น าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา 

3. ส่งรายงานแก่คณะ 

4. รับการประเมินหลักสูตรโดยผู้ผ่านการอบรม AUN-QA 

a. ระดับ Desktop Assessment  

หลักสูตรได้รับการประเมินในปี 2558-2559 

b. ระดับ Site Visit 

หลักสูตรได้รับการประเมินในปี 2558-2559 

c. ระดับ Site Visit 

หลักสูตรได้รับการประเมินในปี 2559-2560 

d. ระดับ Desktop Assessment  

หลักสูตรได้รับการประเมินในปี 2560-2561 

5. รายงานผลการประเมินแก่ที่ประชุมประชุมภาควิชา/สาขาวิชา 
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา ทางคณะฯ ได้ก าหนดนโยบายในการทวนสอบระดับผลการเรียน 
(เกรด) ก่อนการส่งเข้าระบบรายงานผลระดับการเรียน โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ทวนสอบ 
ส าหรับในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่มีรายวิชาที่มีความผิดปกติ แต่ถ้าหากมีวิชาที่ผิดปกติ
จะต้อง เข้าสู่กระบวนการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบเกรด 
2. รายงานวิชาที่มีเกรดผิดปกติแก่คณบดี 
3. คณะแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะ 
4. น าข้อเท็จจริงเสนอพิจารณาแก่คณะกรรมการประจ าคณะ 
5. แจ้งผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้สอน 
6. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการแก้ไขของผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้สอน 

ส าหรับกระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ด าเนินการดังนี้  

ระดับชั้นเรียน คณาจารย์ผู้สอนทุกคนจะท าการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในทุกภาค
การศึกษาผ่านการท า มคอ. 3 การปรับปรุงระดับชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน  หรือทีมผู้สอนเป็นคน
พิจารณาความเหมาะสม เช่น การยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน การปรับเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น  
การปรับเปลี่ยนวิธีการเช่น ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบ lecture เป็นแบบ active learning หรือการใช้สื่อ
เพ่ิมเติมให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบ https://tqf-surat.psu.ac.th/
เพ่ือให้คณาจารย์ทุกคนส่ง มคอ.3 ที่มีเนื้อหารายสัปดาห์ พร้อม สัดส่วนการแบ่งคะแนน ส่งให้หัวหน้าสาขาวิขา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายวิชาใดก าหนดให้เป็นการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) หรือ สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถระบุลงใน มคอ. 3 ได้ทันที 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทุกภาค ตัวแทนหลักสูตรจะท าการพิจารณาผลการสอน ผ่าน มคอ. 5 โดย
พิจารณา เกรด ผลการประเมินจากนักศึกษา ข้อปรับปรุงเพิ่มเติม 

นอกจากนี้กรณีมีปัญหาเรื่องคนสอนมีภาระเยอะสาขาวิชามีการปรับรูปแบบการสอนในรายวิชา
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เป็นแบบใช้ สื่อ social มาช่วยสอน ในส่วนของการปฏิบัติการโดยให้นักศึกษาศึกษา
จากสื่อเหล่านั้นและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนอาจารย์ สอนบรรยายในส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้ประสานงานจะท าการปรับปรุง มคอ. 3 ตามข้อตกลงในทีมและน าข้อมูลการจัดเรียนการสอนในภาค
การศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน มีการปรับปรุงการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่เกิดไม่มาก เพราะ
รูปแบบการประเมินส่วนใหญ่เป็นลักษณะการประเมินตามสภาพจริง คือมีความหลากหลายและใช้การประเมิน
หลายรูปแบบอยู่แล้ว  เว้นแต่ในกรณีที่ต้องสอนนักศึกษาเป็นจ านวนมาก และหลายกลุ่ม  และมีปัญหาเรื่องคน
ตรวจ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบจากแบบอัตนัย เป็น ปรนัย หรือเป็นทั้งสองอย่าง   นอกจากนี้ 
อาจมีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การเก็บคะแนน คะแนนเก็บ  กับคะแนนกลางภาค หรือ ปลายภาค  เป็นต้น  

ในระดับสาขาวิชาสาขาวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลตามนโยบายของ
คณะและวิทยาเขต  โดยมีการด าเนินการดังนี้  

1.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศรับทราบนโยบายจากกรรมการประจ าคณะ 

2.จัดประชุมสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงนโยบาย  เช่น การมี Active learning 50% การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 20% และเพ่ิมไปเรื่อยๆ ซ่ึงในปีการศึกษา 2561 วิชาในหลักสูตรที่สอนโดยอาจารย์ใน
หลักสูตรส่วนใหญ่มีการเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning ส าหรับรูปแบบการประเมินยังคงเป็นรูปแบบ
การประเมินตามสภาพจริงและเน้นความหลากหลายของการประเมิน เช่น การลงมือปฏิบัติการจริง การท ามินิ
โปรเจคทั้งในรูปแบบ Project Based และ Problem Based เป็นต้น (เอกสารแนบหน้า (72)-(86)) 

ในระดับคณะเป็นการรับนโยบายมาจากวิทยาเขต โดยสื่อสารไปยังสาขาวิชาผ่านการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ประชุมคณะการมการบริหารคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายต่อหัวหน้าสาขาวิชาและกรรมการทุกคน
ทราบ และน าไปด าเนินการต่อไป  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตได้มีนโยบายการเปิดสอนรายวิชาชีพเลือกได้ไม่
เกิน 1 เท่า ตามแผนการเรียน ซึ่งทางหลักสูตรไม่เห็นด้วยกับการเปิดวิชาชีพเลือกดังกล่าว จึงท าการชี้แจงการ
เปิดรายวิชาเป็น 2 เท่า เนื่องจากรายวิชาชีพเลือกควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ
มากกว่าประกอบกับในหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาเพียงพอต่อการกระจายเรียนในรายวิชาทั้ง 4 วิชา อย่างไรก็
ตามการที่จะเปิดรายวิชาได้มากว่า 1 เท่าจะต้องได้รับการพิจารณาจากทางวิทยาเขต ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ไม่
สามารถเปิดรายวิชาชีพเลือกได้ตามความต้องการของนักศึกษา 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยในรายวิชา สัมมนา 
โครงงาน 1  และโครงงาน 2 นอกจากนี้มีน าผลการวิจัยไปใช้เป็นดังนี้  

 1. อาจารย์แต่ละท่านท าวิจัย ที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง หรือตามแหล่งวิจัย  
 2. อาจารย์แต่ละท่าน น าผลวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา ปรับเพิ่มกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น รายวิชา 140-
354 GIS (เอกสารแนบหน้า (72)-(86)) และวิชา 140-452 Data Mining 
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 3. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 140-360 Human-Computer 
Interaction โดยจัดกิจกรรมประกวดออกแบบเว็บไซต์ให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ โดยได้รับการสนับสนุน
จากคณะ 

 4 .  ใ น ร าย วิ ช า  140-391 Information Technology Project I และ ใน ร าย วิ ช า  1 40 -4 9 1 
Information Technology Project II มีบางโครงงานได้ร่วมมือพัฒนากับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, ชุมชนมะขามเตี้ย, 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เพ่ือให้สามารถน าผลงานที่นักศึกษาพัฒนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ (เอกสารแนบหน้า (87)-(89)) 

 5. ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI) จ านวน 2 เรื่อง (เอกสารแนบ
หน้า (38)-(39)) และระดับนานาชาติจ านวน 1 เรื่อง (เอกสารแนบหน้า (40)) นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการจ านวน 8 เรื่อง (เอกสารแนบหน้า (60)) 

 

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

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

มีกระบวนการในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้  

1. อาจารย์น าเสนอปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกผ่านสาขาวิชา หรือผ่านคณะโดยตรง  

2. สาขาวิชาประชุมเพ่ือประเมิน และน าเสนอปัญหา หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะ เพื่อน าเสนอไปยัง

วิทยาเขต  

3. ทางศูนย์สนเทศ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  หรือห้องสมุด ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ 

online มายังอาจารย์แต่ละท่านเพื่อประเมินและน าเสนอความคิดเห็น  

 

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

evaluation and enhancement 
  

ทางหลักสูตรได้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น (เอกสารแนบหน้า 
(6)-(37), (56)-(58)) 
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กลไก/ระบบ feedback การประเมิน การปรับปรุง 

1.เก็บข้อมูลจากบัณฑิตในวัน

รับปริญญา โดยให้บัณฑิต

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

2. น าแบบประเมินจาก

ผู้ประกอบการ ขณะที่ส่ง

บัณฑิตไปฝึกงานหรือสหกิจมา

วิเคราะห์  

3. สอบถามโดยใช้ Google 

Form 

4. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้ประกอบการร่วมกับ

คณาจารย์ในสาขาวิชา 

 ประเมินโดยเสนอเป็น

วาระประชุมสาขาวิชา 

หรือกรรมการหลักสูตร 

  ประมวลผลข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และ

แบบสอบถามออนไลน์ 

 วิเคราะห์ผลและสรุปผล 

เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

1. การปรับแบบฟอร์มของ
แบบสอบถามแก่บัณฑิตเพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
มากขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้  
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates ( such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 

  

AUN 11 
Output 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

งานทะเบียนและประมวลผลได้รายงานผลการตกออก ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่11.1 แสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา (Pass and Dropout 

Rate) 

รหัส รับเช้า 

คงอยู่ จ านวน นศ ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลา (ปี) 

จ านวน นศ ที่ออกกลางคันระหว่างใน
ชั้นปี 

3 ป ี 4 ปี 
มากกว่า 

4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4  

เป็นต้นไป 
2558 64 47  -  44  3 4 11 2 - 
2559 56 45 - - - 8 4 1 - 
2560 46 31 - - - 14 1 - - 
2561 29 28 - - - 1 - - - 
2562 42 41 - - - - - - - 

* ข้อมูลจากงานทะเบียน 

 ส าหรับนักศึกษาตกออกส่วนใหญ่เกิดจากการมีผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ก่อนการประกาศผล
การตกออก ทางคณะมีนโยบายในการพิจารณาการตกออก โดยให้คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถทบทวนผล
การเรียนและน าเข้าสู่กรรมการประจ าคณะเพ่ืออนุมัติก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบผล 
 

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

หลักสูตรฯ ในการจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี งานทะเบียนและประมวลผลเป็น
ผู้สรุปข้อมูล จ านวนนักศึกษา ไว้ที่ http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php  โดยข้อมูล
ปัจจุบัน 1 ส.ค. 2561 มีรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาดังตารางที ่11.1 

จากสถิติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารหัส 58 ในปีการศึกษา 2561 พบว่านักศึกษาในหลักสูตร
ส่วนใหญ่จบการศึกษาโดยใช้เวลา 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.62% และมีนักศึกษาบางรายส าเร็จการศึกษา
มากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.38 

http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php%20%20โดยข้อมูลปัจจุบัน
http://reg.surat.psu.ac.th/stdsum/stdsum_home.php%20%20โดยข้อมูลปัจจุบัน
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ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาตกออก และส่งไปพร้อมกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือไป
รับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  โดยในรายงานมีผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน เรียน ระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (สน. 57) และรายงานชื่อนักศึกษาตกออก โดยใน
รายงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาค  และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาก่อนหน้า และ
สถานภาพผลการศึกษาก่อนหน้า  เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

ส่วนกลาง มีระบบการรายงานชื่อนักศึกษาขอลาออก ผ่านค าสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาซึ่งส่งให้คณะทุกครั้งที่มีนักศึกษามาขอลาออก และในค าร้องขอลาออกนักศึกษาต้องไปขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 
 

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

มหาวิทยาลัยได้จัดการส ารวจการได้งานของนักศึกษาจากทุกปี ในช่วงรับปริญญา (กันยายนทุกปี) 
โดยในปี  2561 ได้สรุปข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2550 ไว้ที่  
https://job.psu.ac.th/r_summary60.asp ดังนี้ 

 

 
 
 จากข้อมูลการส ารวจการมีงานท าของนักศึกษาในหลักสูตรพบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานท า ณ 
เดือนกันยายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 42.50 จากบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีดังกล่าว และมีนักศึกษา
ที่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 42.59 จากการสอบถามบัณฑิต
ที่มารับปริญญา พบว่า เหตุผลที่นักศึกษายังมีอัตราการได้งานท าไม่ถึง 50% เกิดจากเหตุผลหลายประการ 
ได้แก่ บัณฑิตบางส่วนยังรอสอบข้าราชการ ยังรองานที่ตรงกับความต้องการ และบางส่วนยังไม่ต้องการเริ่ม
ท างาน 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

 ในปีการศึกษา 2561 งบประมาณปี 2562 ทางหลักสูตรได้รับงบประมาณพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 
307,120 บาท โดยจัดแบ่งเป็นหมวดๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
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 จากงบประมาณที่ได้รับทางหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ
ได้ด าเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถน าไปใช้งานได้ การไปศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้องค์กรต่าง ๆ ที่
มีการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการให้บริการชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  

ส่วนกิจกรรมทางด้านการวิจัย ทางหลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการท าวิจั ย โดย
ผลงานวิจัยของนักศึกษามาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ยังบูรณาการงานวิจัยร่วมกับรายวิชาโครงงาน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางหลักสูตรมีงานวิจัยที่
เป็นผลงานของนักศึกษาและกิจกรรมน านักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันดังนี้ 

- งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

o Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., Puttinaovarat, S., Tubtiang, Y., and Chankeaw, 

P. (2019). Gamification Smartphone Application for Leg Physical 

Therapy. International Journal of Online Engineering, 15(8), 31.41. (ฐาน Scopus) 

(เอกสารแนบหน้า (40)) เป็นผลงานจากวิชาโครงงาน 
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- งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

o จักกฤษ โบบทอง, อ๊ิฟซัน หมานระเด็น, จินดา คงเจริญ, ศิวิภา พฤฒิคณี, สุพัตรา พุฒิ
เนาวรัตน์. (2561). ระบบเฝ้าระวังการสูญหายในผู้ป่วยสูงวัย. วารสาร มทร.อีสาน.  11(3): 
89-100. (ฐาน TCI) (เอกสารแนบหน้า (39)) เป็นผลงานจากวิชาโครงงาน 

o ผ่องพรรรณ พัวพันธ์, ไอลดา ลาภพล, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ (2561). 
การวิเคราะห์และล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5): 627-
646. (ฐาน TCI) (เอกสารแนบหน้า (38)) เป็นผลงานจากวิชาโครงงานและรายวิชา 140-
354 GIS 
 

- น าเสนอผลงานจากโครงงานนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 4th Knowledge & Digital 

Society National Conference 2018 (เอกสารแนบหน้า (60)) เป็นผลงานจากวิชาโครงงาน 

o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมิน คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 

o ระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล 

o ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

o ระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

o ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

o การพยากรณ์ความเสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่อรุนแรงโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อมูล 

o ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ 

o อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ 

- ประกวดโครงงานสหกิจ  โดยเป็นตัวแทนระดับวิทยาเขตประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 โครงการ  (เอกสารแนบหน้า (59))
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement 

ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรได้จัดท าแบบสอบถามทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของตนเองของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้จัดการประเมิน
การสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณาจารย์ได้ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้รับผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการผ่านรายวิชาสหกิจ ที่
เน้นการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษา ดังตาราง 
 

ตารางที ่11.5-1 ผลการประเมินจากสถานประกอบการของนักศึกษา  
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4.2 3.9 3.6 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8 3 4.1 4.2 4.3 3.8 4.5 4.5 4.6 4.4 4.7 

 

 ซึ่งเมื่อพบว่าคะแนนด้านภาษาต่ าที่สุด ทางหลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ก่อนสหกิจ ให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต 
 
Pass Rates and Dropout Rates Education Year2561  

Academic Year 
Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
2-3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
61 29 - - - 1 - - - 
60 46 - - - 14 1 - - 
59 56 - - - 8 4 1 - 
58 64 - 44 3 4 11 2 - 

 
หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 44 คน 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย โดยมีการเปิดรายวิชา Special Topic ตามเทคโนโลยี
เกิดใหม่ ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได ้

2. ทางหลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาให้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยจัดส่งประกวดแข่งขัน ทั้งสหกิจศึกษา 
ซึ่งเป็นการน าความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้จริง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ 
และเพ่ิมทักษะในการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณชนเพ่ิมมากข้ึน 

3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริง โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้และท างานจริงมากข้ึน 

4. คณาจารย์ในหลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ท าให้มีผลงานของนักศึกษา
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ และได้รับการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

5. ทางสาขาวิชาได้มีการจัดให้นักศึกษาในหลักสูตรสอบวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ท าให้นักศึกษามี
โอกาสน าใบประกาศท่ีได้รับไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ 

6. นักศึกษาในหลักสูตรในรุ่นที่ผ่าน ๆ มามีโอกาสในการปฏิบัติงานจริง เพราะทางหลักสูตรใช้สหกิจ
ศึกษา 100%  
 

จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 
1. นักศึกษาในหลักสูตรขาดทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 
2. ไม่มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับให้นักศึกษาใน

หลักสูตรสามารถเข้าไปใช้ได้ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีเฉพาะที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในรายวิชา  

3. นักศึกษาไม่มีลักษณะนิสัยในเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง และขาดทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. ระดับความรู้ของนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ในระดับต่ าในรายวิชาหลักที่เป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาเข้าใหม่บางส่วนขาดการรับรู้ในเนื้อหาที่แท้จริงของหลักสูตร 
5. ด้วยข้อจ ากัดมาจากข้อก าหนดของวิทยาเขตที่ให้เปิดรายวิชาชีพเลือกได้เพียง 1 เท่า หรือมากที่สุด

เป็น 1 เท่า +1 ของรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน จึงท าให้หลักสูตรไม่สามารถเปิดราย
วิชาชีพเลือกได้มากเท่าท่ีควรจะเป็นหรือได้ครบตามความต้องการของนักศึกษา 

6. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล ปัจจุบันทางหลักสูตรยังใช้รูปแบบ Google Form และ 
Google Drive ซ่ึงท าให้ยากในการประมวลผลและน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 

 สอดแทรกการน าเสนอผลงานในรายวิชา 

 ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เป็นภาษาอังกฤษ  

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

ค าถามชิงรางวัล เป็นต้น 
4. นักศึกษาเข้าใหม่ขาดการรับรู้ในเนื้อหาที่แท้จริงของหลักสูตร 

 ปรับเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้น่าสนใจมากขึ้น 

 ส่งเสริมให้รุ่นพี่กลับไปแนะแนวน้องๆ ที่โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 เสนอแนะให้จัดอบรมครูแนะแนวให้เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร โดยส่วนกลาง 
5. น าเสนอความจ าเป็นในการเปิดวิชาชีพเลือกเพ่ือให้คณะฯ พิจารณาต่อไป เพราะปัจจุบันไม่สามารถ

เปิดวิชาชีพเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ เนื่องจากติด
เกณฑ์ในการเปิดวิชาชีพเลือกที่ก าหนดว่าให้เปิดได้เพียง 1 เท่า +1 ของรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บ 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(2) 
 

หลักฐานการปรับปรุงหลกัสูตร (ปรับย่อย) ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 ปรับเปลี่ยนแผนการศึกษานักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุง 2554 โดยปรับเปลี่ยนรายวิชาสหกิจ

ศึกษาจากภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 เป็นภาคเรียนที่ 2 
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 ปรับเปลี่ยนแผนการศึกษานักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับปรุง 2559 โดยปรับเปลี่ยนล าดับการเรียน

ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล และสัมมนา 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และการประเมิน

ความสามารถของนักศึกษาเอง 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และการประเมิน

ความสามารถของนักศึกษาเอง 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และการประเมิน

ความสามารถของนักศึกษาเอง 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และการประเมิน

ความสามารถของนักศึกษาเอง 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ศิษย์เก่าเกี่ยวกับการได้งานท า การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการท างาน 

จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ศิษย์เก่า เกี่ยวกับการได้งานท า การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการท างาน 

จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 
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การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: อาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 
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ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของนักศึกษา 

(1) ผ่องพรรรณ พัวพันธ์, ไอลดา ลาภพล, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ (2561). การ
วิเคราะห์และล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5): 627-646. (ฐาน TCI) 

 



(39) 
 

(2) จักกฤษ โบบทอง, อ๊ิฟซัน หมานระเด็น, จินดา คงเจริญ, ศิวิภา พฤฒิคณี, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์. 
(2561). ระบบเฝ้าระวังการสูญหายในผู้ป่วยสูงวัย. วารสาร มทร.อีสาน. 11(3): 89-100. (ฐาน TCI) 

 

  



(40) 
 

(3) Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., Puttinaovarat, S., Tubtiang, Y., and Chankeaw, P. (2019). 
Gamification Smartphone Application for Leg Physical Therapy. International Journal of 
Online Engineering, 15(8), 31.41. (ฐาน Scopus) 

 



(41) 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) Puttinaovarat, S. , and Horkaew, P. (2018). Multi-spectral and Topographic Fusion for 
Automated Road Extraction.  Open Geosciences, 10( 1) , 461- 473.  ( ฐ า น  Web of 
Knowledge/Web of Science)  

 



(42) 
 

(2) Saeliw, A., Hualkasin, W., Puttinaovarat, S., and Khaimook, K. (2019). Smart Car Parking 
Mobile Application based on RFID and IoT. International Journal of Interactive Mobile 
Technologies, 13(5), 4-14. (ฐาน Scopus) 

 



(43) 
 

(3) Kongcharoen, J., Pruitikanee, S., Puttinaovarat, S., Tubtiang, Y., and Chankeaw, P. (2019). 
Gamification Smartphone Application for Leg Physical Therapy. International Journal of 
Online Engineering, 15(8), 31.41. (ฐาน Scopus) 

 



(44) 
 

(4) Jirapond Muangprathub, Apirat Wanichsombat, Siriwan Kajornkasirat, Weenawadee 
Muangon, Aekarat Saeliw and Jarunee Saelee. 2018. "Medical Diagnostic System on 
Mobile Application Using Association Rule Extraction". Frontiers in Artificial Intelligence 
and Applications, 309 (1) : 532-540 (ฐาน Scopus) 
 

 



(45) 
 

(5) Mahathaninwong, N., Chucheep, T., Janudom, S., Karrila, S., Mueangdee, N., 
Chotikawanid, P., ... & Marthosa, S. (2019). An abrasive wear test for thin and small-
sized steel blade specimens. Materials Research Express. ( ฐ า น  Web of 
Knowledge/Web of Science)  
 

 



(46) 
 

(6) ผ่องพรรรณ พัวพันธ์, ไอลดา ลาภพล, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ (2561). การ
วิเคราะห์และล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5): 627-646. (ฐาน TCI) 

 



(47) 
 

(7) จักกฤษ โบบทอง, อ๊ิฟซัน หมานระเด็น, จินดา คงเจริญ, ศิวิภา พฤฒิคณี, สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์. 
(2561). ระบบเฝ้าระวังการสูญหายในผู้ป่วยสูงวัย. วารสาร มทร.อีสาน. 11(3): 89-100. (ฐาน TCI) 

 

  



(48) 
 

ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) Sasikarn Plaiklang, Suwit Ongsomwang, Sanchai Prayoonpokarach, Paramate Horkaew, 
Supattra Puttinaovarat, Intareeya Sutthivanich, Yaowaret Jantakat, Nutnaree 
Thongrueang 2018. Using The Geoinformatics Technology For Soil Degradation 
Assessment In Upper Lamchiengkrai Watershed, Nakhon Ratchasima, Thailand.  In 
Proceedings of the 39 th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018( , KUALA  
LUMPUR, MALAYSIA, pp. 28-37. 

 

  



(49) 
 

 
(2) Anis Qurratu Ain Apandi, Shaparas Daliman, Sunisa Suchat, Siwipa Pruitikanee and 

Supattra Puttinaovarat.  2018.  Quantifying Land Use Changes Using Remote Sensing 
and GIS. In Proceedings of the 39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018), 
KUALA  LUMPUR, MALAYSIA, pp. 1211-1219 
 

 



(50) 
 

ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่ อ โครงการ  การ พัฒนาต้นแบบระบบบรร เทา อุทกภัย โดย ใช้ ข้ อมูลส ารวจระยะ ไกล  

แบบกึ่งเรียลไทม์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่  หัวหน้าโครงการ ดร.สุพัตรา 

พุฒเินาวรัตน์ 

 



(51) 
 

รางวัลที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ 

 ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจ าปี 2561 ชื่อผลงาน “การพัฒนา

ต้นแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลส ารวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และสารสนเทศภูมิศาสตร์

แบบเคลื่อนที”่ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2562 
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 ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพ่ือออกอากาศรายการ 

“เกษตรก้าวไกล กับ สวก.” ทางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD ทุกวันเสาร์-

อาทิตย์ เวลา 08.30-10.45 น.  โดยเป็น 1 ใน 40 ผลงานทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก 

  



(53) 
 

กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณาจารย์ 

 คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทบทวนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามแนวทางของ Outcome Based Education(OBE)" ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 
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 คณาจารย์เข้าร่วมโครงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง แนวคิดในการจัดการศึกษายุคใหม่ ในวันที่ 11 

เมษายน 2562  
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 คณาจารย์เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับ

แนวโน้มของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
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 คณาจารย์เข้าร่วมในการน าเสนอ PLO ตามแนวทางของ OBE เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในการ

ประชุมกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 
 

 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์และสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562 
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รางวัลที่นักศึกษาในหลักสูตรได้รับและการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของนักศึกษา 

 นายภูทัศ สุวรรณโณ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี และเป็นตัวแทนไปแข่งขันการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 

ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 
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 อาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญน า อาจารย์ประจ าสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศได้น า

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมน าเสนอผลงานจากโครงงานนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 4th Knowledge & Digital Society National Conference 2018 โดยมีเรื่องที่

ได้รับการน าเสนอ ดังนี้ 

o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมิน คุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ 

o ระบบระบุโรคในใบยางด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล 

o ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

o ระบบแผนที่การกระจายตัวของนาข้าวในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

o ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบในร่ม: การควบคุมการให้ปุ๋ยอัตโนมัติและ อินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง 

o การพยากรณ์ความเสี่ยงการแพร่ของโรคติดต่อรุนแรงโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อมูล 

o ระบบจดจ าเสียงพูดของแชทบอทส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ยานพาหนะ 

o อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับระบบแอโรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ 

 

  



(61) 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

(1) จัดค่าย IT IS a CAMP เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาเรียนรู้

เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยาย 

 

 



(62) 
 

 

 

 



(63) 
 

(2) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศมีส่วนร่วมใน

การจัดโครงการและด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 

 



(64) 
 

กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 

(1) กิจกรรมไหว้ครู 

 

 

 



(65) 
 

(2) กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ซึ่งในส่วนนี้มีการจัดกิจกรรมทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้

นักศึกษามีโอกาสพบปะพูดคุยกับรุ่นพี่และคณาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 



(66) 
 

(3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตร 

 

 
 

 



(67) 
 

กิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมการสอบผ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร 

(1) กิจกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ  

 
 

(2) กิจกรรมการจัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาร่วมกับโรงเรียน มอ.ว. 

 

(3) กิจกรรมการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สอบ TOEIC ได้คะแนนสูงสุดของหลักสูตร 

 



(68) 
 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(1) กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้มี

จัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 

 

 



(69) 
 

(2) ร่วมกับบริษัท AIS จัดกิจกรรมจัดอบรม Internet of Thing ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



(70) 
 

(3) กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร Python โดยวิทยากรภายนอก 

 
 



(71) 
 

(4)  กิจกรรมจัดอบรมโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 
 

(5) กิจกรรมการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 

ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification) 

(6) กิจกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 (Developer) รับจ านวน 40 คน 

และอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 (System Analysis) 

  



(72) 
 

ตัวอย่างวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและสอนแบบ Active Learning 

ตัวอย่างแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 140-354 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 



(73) 
 

 



(74) 
 

 

 



(75) 
 

 



(76) 
 

 



(77) 
 

 

 



(78) 
 

 



(79) 
 

 



(80) 
 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน 

 



(81) 
 

 

 



(82) 
 

 



(83) 
 

 



(84) 
 

 



(85) 
 

 



(86) 
 

 



(87) 
 

โครงงานนกัศึกษาที่มีการร่วมมือพัฒนากับหน่วยงานภายในและภายนอก  

(ร่วมมือกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) 

 



(88) 
 

ตัวอย่างผลงานโครงงานนักศึกษาที่มีการร่วมมือพัฒนากับหน่วยงานภายในและภายนอก 

 

 

 

 



(89) 
 

โครงงานนกัศึกษาที่มีการร่วมมือพัฒนากับหน่วยงานภายในและภายนอก  

(ไดร้ับโจทย์จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 

 



(90) 
 

ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 59 หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



(91) 
 

ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 60 หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



(92) 
 

ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 61 หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



(93) 
 

เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

 



(94) 
 

 

 

 



(95) 
 

ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

  



(96) 
 

 

  



(97) 
 

 

  



(98) 
 

 

  



(99) 
 

 

  



(100) 
 

 

  



(101) 
 

ตัวอย่างโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 

  



(102) 
 

 

 

  



(103) 
 

 

  



(104) 
 

 

  



(105) 
 

 

  



(106) 
 

 

  



(107) 
 

 

  



(108) 
 

 

 

 



(109) 
 

 

 

 

 



(110) 
 

 

 

 



(111) 
 

 

 

 

 

 



(112) 
 

 

 



(113) 
 

 
 

 

 



(114) 
 

 

  



(115) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คะแนนแบบ Rubric Score รายวิชาชา 140-391 

 

 

 

 



(116) 
 

 

 



(117) 
 

ตัวอย่าง Mini Project ในรายวิชาของหลักสูตร 

 

 

 

 

 
 



(118) 
 

 

 
  



(119) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งผลคะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค 

 

 

 



(120) 
 

ตัวอย่างกรรมการประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพื่อให้กรรมการประเมินข้อสอบ 

 

 



(121) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินข้อสอบ 

 



CdsName CdsValues
1.จํานวนหลกัสตูรทเีปิดสอนทงัหมด 1
- ---ระดบัปรญิญาตรี 1
- ---ระดบั ป.บณัฑติ 0
- ---ระดบัปรญิญาโท 0
- ---ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0
- ---ระดบัปรญิญาเอก 0
2.จํานวนหลกัสตูรทจีดัการเรยีนการสอนนอกสถานทตีงั 0
- ---ระดบัปรญิญาตรี 0
- ---ระดบั ป.บณัฑติ 0
- ---ระดบัปรญิญาโท 0
- ---ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0
- ---ระดบัปรญิญาเอก 0
3.จํานวนนกัศกึษาปจัจบุนัทงัหมดทกุระดบัการศกึษา 153
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทงัหมด - ระดบัปรญิญาตรี 153
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทงัหมด - ระดบั ป.บณัฑติ 0
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทงัหมด - ระดบัปรญิญาโท 0
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทงัหมด - ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทงัหมด - ระดบัปรญิญาเอก 0
4.จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมด รวมทงัทปีฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 18
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทปีฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทปีฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 6
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทปีฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 12
จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหน่งอาจารย์ 15
- ---จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 6
- ---จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 9
จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 3
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0

Common Data Set ระดับหลักสตูร (หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยสีารสนเทศ)



CdsName CdsValues
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 3
จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 0
จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0
- ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 0
5.คณุวฒุอิาจารยป์ระจําหลกัสตูร 5
จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรแยกตามวฒุกิารศกึษา
- - --ระดบัปรญิญาตรี 0
- - --ระดบั ป.บณัฑติ 0
- - --ระดบัปรญิญาโท 4
- - --ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0
- - --ระดบัปรญิญาเอก 1
จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีดีํารงตําแหน่งทางวชิาการ
- - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทไีมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ 5
- - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีตีําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 0
- - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีตีําแหน่งรองศาสตราจารย์ 0
- - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีตีําแหน่งศาสตราจารย์ 0
6.จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 12
- - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ 0

- - --บทบสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทวัไป และ
แจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทอีอกประกาศารฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอ
สภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทวัไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทอีอกประกาศ 2



CdsName CdsValues
- - --ผลงานทไีดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร 0
- - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 0

- - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทวัไป และแจง้ให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วนันับ แตว่นัทอีอกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏ ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี1 3
- - --บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิปีรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 5
- - --ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิตัร 0
- - --ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทไีดรั้บการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0
- - --ผลงานวจิัยทหีน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาตวิา่จา้งใหด้ําเนนิการ 0
- - --ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทคีน้พบใหมแ่ละไดรั้บการจดทะเบยีน 0
- - --ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทไีดรั้บการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0
- - --ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทผีา่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแตไ่มไ่ดนํ้ามาขอรับการ
ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 0
- - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอือเิลคทรอนกิส ์online 2
- - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 0
- - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ 0
- - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0
- - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซยีน 0
- - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0
- - -จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรปรญิญาเอกทไีดรั้บการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จํานวนอาจารย์
ประจําหลกัสตูร 0
7.การมงีานทําของบณัฑติ
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีงัหมด 58
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีตีอบแบบสาํรวจเรอืงการมงีานทําภายใน 1 ปี หลงัสาํเร็จการศกึษา 56
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีไีดง้านทําหลงัสาํเร็จการศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ปีระกอบอาชพีอสิระ) 20
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีปีระกอบอาชพีอสิระ 5
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีมีงีานทํากอ่นเขา้ศกึษา 4



CdsName CdsValues
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีมีกีจิการของตนเองทมีรีายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 0
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีศีกึษาตอ่ระดบับณัฑติศกึษา 6
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีอีปุสมบท 0
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีเีกณฑท์หาร 0
เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีไีดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลยี) 16,060
ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทมีตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลยี (คะแนนเต็ม ๕) 4.33
8.ผลงานทางวชิาการของผูสํ้าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้าํเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาโททไีดรั้บการตพีมิพห์รอืเผยแพร่
- ---จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทมีกีารตพีมิพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนงึ 
- ---จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ
- ---จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอ
สภาสถาบนัอนุมัตแิละจัทําเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทอีอกประกาศ
- ---ผลงานทไีดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร
- ---จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2
- ---จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัทําเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทอีอกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ท ี1
- ---จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทปีรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานทไีดรั้บการจดสทิธบิตัร
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอือเิลคทรอนกิส ์online
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบนั
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซยีน
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ



CdsName CdsValues
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโททงัหมด (ปีการศกึษาทเีป็นวงรอบประเมนิ)
9.ผลงานทางวชิาการของผูสํ้าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้าํเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาเอกทไีดรั้บการตพีมิพห์รอืเผยแพร่
- ---จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

- ---จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอ
สภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทอีอกประกาศ
- ---ผลงานทไีดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร
- ---จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2
- ---จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัทําเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วนั  นับแตว่นัทอีอกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ท ี1
- ---จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทปีรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานทไีดรั้บการจดสทิธบิตัร
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอือเิลคทรอนกิส ์online
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบนั
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซยีน
- ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดรั้บการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกทงัหมด (ปีการศกึษาทเีป็นวงรอบประเมนิ)


