
P a g e  | 1 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 

 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

รอบปีการศึกษา 2561 
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

 
 
 
 

 
 

วัน เดือน ปีที่รายงาน 
         31 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 



P a g e  | 2 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา 2559 
 
รหัสหลักสูตร 25510101105161 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2562 

 
ผู้ประสานงาน 
ชื่อ ดร. ภัทราพร วรินทรเวช 
ต าแหน่ง ประธานหลักสูตร 
โทรศัพท์ 062-974-9522 
email pattaraporn.w@psu.ac.th 

 
 
 
 
 
 

.........................................................................     
           (ดร. ภัทราพร วรินทรเวช)                                                                             

                                                                           ประธานหลักสูตร   

mailto:pattaraporn.w@psu.ac.th


P a g e  | 3 

ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2561 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตร
ได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนา  

ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 
กรกฎาคม 2562) รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้  สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงาน
จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

                                                                        กรกฎาคม 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 มีการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 
สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) และได้จัดท ารายงานประเมินตนเองและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับท่ี 2  
11. AUN 11: Output (ผลผลิต) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2 
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บทที่ 1 ส่วนน า 
 
1.1 ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 

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

โดยในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 (รหัส 60-61) ใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 
(รหัส 58-59) ใช้เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ซ่ึงเดิมสงักัดคณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ เน่ืองจากมีการปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กร  

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

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้ น จาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (มอ. 991.1/2864) ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติให้ควบรวมสองหลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรควบรวมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
และจัดการเรียนการสอนให้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ส่งผลต่ออัตราการได้งานท าของบัณฑิตต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

1.2.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ

งานธุรกิจ 
1.2.2 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ในด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร 

2) หลักสูตรนี้ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3) หลักสูตรนี้บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

เป็นผู้ประกอบการ 
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1.2.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 
1.3 โครงสร้างการจัดการองค์กร และการบริหารจัดการ 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน 
ภารกิจ โดยมีหน่วยงานกลางของวิทยาเขตด าเนินการด้านบริหารบุคคล แผนและงบประมาณ งานอาคาร
และทรัพย์สิน ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และส่วนใหญ่ของงานวิชาการ ส าหรับคณะมีการด าเนินงานในการ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ซึ่งคณบดีมีทีมงานบริหารคณะ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วย
คณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ และหัวหน้าสาขา 8 สาขา ดังแผนผังต่อไปนี้ 
 

 
 การบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้สอนใน 
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยมีการบริหารจัดการภายใต้หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์  
ประยุกต์และสารสนเทศ ซึ่งมีโครงสร้างในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
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1.4 นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ยึดแนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดย
ก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น 
หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินนโยบายเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพดังนี้  

1. คณะจัดต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ส าหรับดูแลงานด้านประกันคุณภาพของคณะ 
ทั้งหมด  

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ โดยประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ เป็นประธาน และตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะเป็น QMR เพ่ือประสานงานและ
รวบรวม ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งดูแลคุณภาพ 
ของหลักสูตรในแง่คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตร โครงสร้าง และรายวิชาต่าง ๆ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

ประธานและกรรมการบรหิาร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานและกรรมการบรหิาร

หลักสูตรระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
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1.5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต 

1.5.1 โครงสร้างหลักสูตร   

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

 
 ในเดือน มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวนโยบายการเรียนการสอนด้านวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยหลักสูตรระบบสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา หมวดศึกษาทั่วไปดังนี้ 
 กลุ่มวิชาด้านศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  จ านวน 4 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาด้านความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  จ านวน 5 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกิต 
. กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  จ านวน 4 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน 4 หน่วยกิต  
1.5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

o ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
o ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
o ดร.วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ  
o ผศ.อภิรดา ธาดาเดช  
o อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ 
o อาจารย์สันติ โชติแก้ว 
o ดร.ณัฐพร ทองศรี 
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1.5.3 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 
 ตารางที่ 1.1 นักศึกษาปัจจุบัน 

รหัสนักศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวน 6 32 15 14 7 

ที่มา: ข้อมูลจากระบบงานทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php  

 

 

รูปที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาก าลังศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรระบบสารสนเทศ 

 ตารางที่ 1.2 ศิษย์เก่า 
 

รหัสนักศึกษา 

สถานะ ตกออก/ 
ย้ายคณะ/ 
และลาออก 

% ตกออก/ 
ย้ายคณะ/ 
และลาออก 

ส าเร็จ
การศึกษา 

% ส าเร็จ
การศึกษา 

ก าลัง
ศึกษา 

รวมท้ังหมด 

2548 ศิษย์เก่า 
 

0 0 27 100 0 27 
2549 10 66.67 5 33.33 0 15 

2550 32 32.99 65 67.01 0 97 
2551 30 23.26 99 76.74 0 129 
2552 21 23.33 69 76.67 0 90 

2553 11 14.29 66 85.71 0 77 
2554 26 18.71 113 81.29 0 139 

2555 21 39.62 32 60.38 0 53 
2556 42 44.68 52 55.32 0 94 

2557 41 49.4 42 50.6 0 83 
2558 22 40.74 26 48.15 6 54 
2559 41 56.16 0 0 32 73 

7
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2562 2561 2560 2559 2558

จ านวนนักศึกษาก าลังศึกษา ณ ปัจจุบัน

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


P a g e  | 12 

รหัสนักศึกษา 

สถานะ ตกออก/ 
ย้ายคณะ/ 
และลาออก 

% ตกออก/ 
ย้ายคณะ/ 
และลาออก 

ส าเร็จ
การศึกษา 

% ส าเร็จ
การศึกษา 

ก าลัง
ศึกษา 

รวมท้ังหมด 
2560 นักศึกษา

ปัจจุบัน 
3 16.67 0 0 15 18 

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

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

 
รูปที่ 1.2 สถิติจ านวนนักศึกษา ตามปีรับเข้าศึกษา 2548-2561 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศ าษาส าเร็จการศึกษา (นักศึกษารหัส 48-58) รวมมีศิษย์เก่าของ
หลักสูตรรวมระยะเวลา 10 ปีที่ผลิตบัณฑิตจ านวน 858 คน นักศึกษาที่รุ่นแรกเปิดรับในปีการศึกษา 2548  
(นักศึกษารหัส 48-49 เล่มหลักสูตร พ.ศ. 2548) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 (นักศึกษารหัส 50-54) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (นักศึกษารหัส 55-59) และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559 (นักศึกษารหัส 60-61) ดังข้อมูลในตารางที่ 1.2 และ รูปที่ 1.2 

โดยหลักสูตรปรับปรุงบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ หลังจากย้ายมาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี 2560 ท าให้ยอดรับนักศึกษาน้อยลงอย่างเห็นได้ขัดเจน (เริ่ม
รับในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษารหัส 2560)  เนื่องจากเดิม สังกัด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ท าให้กลุ่มเป้าหมายเดิม คือนักเรียนสายศิลป์ -ค านวณ ไม่เลือกเรียน
ดังที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษามองเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง ๆ ที่ปริญญาที่ให้ยังคงเป็นบริหารธุรกิจ (ข้อมูล
จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน) กอรปกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดจากสับสนได้ ด้วย
เหตุนี้ การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ เพ่ือรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2564 นั้น นโยบายของมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน
หรือใกล้เคียงกันของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีมติให้ควบรวมสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) เข้าด้วยกัน โดยมี

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
รวมทั้งหมด 27 15 97 129 90 77 139 53 94 83 54 73 18 14

0

50

100

150

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า

สถิติจ านวนนักศึกษา ตามปีที่รับเข้าศึกษา 2548-2561

http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php%20ณ
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วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรควบรวมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหลักสูตร โดยให้จัดกลุ่มวิชา (Module) ครอบคลุมของทั้งสองหลักสูตรเดิม และเพ่ิมเติมวิชา
ใหม่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.6 บุคลากรสนับสนุน 
 ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ 

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

 
1.7 นักศึกษา 
 
ตารางท่ี 1.3 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรตามชั้นปี 
 

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

จ านวน 7 14 15 32 6 74 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 62 
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1.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตารางที่ 1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ช่ืออาคาร ลักษณะรูปทรง 
พื้นที่รวม 
(ตรม.) 

การใช้ประโยชน ์

อาคารเรยีน    
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

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

18,197 เพื่อเป็นอาคารเรียนและ 
อาคารปฏิบตัิการ 

2) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลาง
และอาคารเรยีนรวม 

ทรงโค้งตัวย ู 29,497  เพื่อการเรยีนการสอน 

อาคาร    
3) โรงอาหาร  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 

ช้ัน ทรงกลม ช้ันล่างเปิดโล่ง 
226.28 โรงอาหาร 

4) อาคารเรยีนและส านักงานวิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี และหอประชุม
พร้อมครุภณัฑ์ 2 หลัง  

ขนาด 2 ช้ัน รูปแบบขยาย
หน้าจั่วทางเข้าหอประชุม
แบบฝังฝ้าเพด้าน 

5,508 ส านักงาน ห้องประชุม 
และหอประชุม 

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

าง11.60  
เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต 

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

9) โรงสูบน้ า 1 หลัง อาคารที่พัก
อาศัย 

วงกลม 5  เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต 

    
10) อาคารหอพักนักศึกษา 
 

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

12,795 หอพักนักศึกษา (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.) 

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

 

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

 
 

15,744 
704 
676 
675 

 

12) หอพักนักศึกษา 
- หอพักนักวิจัย 
- หอพักนักศึกษาชาย 
- หอพักนักศึกษาหญิง 

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

 
3,550 
3,550 
5,060 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

- ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ท่ีนั่ง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 40 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 60 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 

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

   
1.9 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ตารางที่ 1.5 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิสัยทัศน์และพันธกจิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบณัฑิต บรกิาร
วิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     หลกัเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มโีอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเปน็ผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบตัิสู่การสอนเพื่อสร้าง

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

 
1.10 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
ตารางที่ 1.6 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์และพันธกจิของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

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

 
1.10 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ มีความสมดุลกันระหว่างความรู้ และทักษะทั่วไป (Generic) 
และเฉพาะทาง (Subject Specific) ดังตารางที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. ดังในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1.7  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทาง 
 

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

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรระบบ
สารสนเทศ กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 

คว
าม

รู้ 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งบ

ุคค
ลแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเค
รา

ะห
์เช

ิงต
ัวเล

ข 
กา

ร-
สื่อ

สา
ร แ

ละ
กา

รใ
ช้เ

ทค
โน

โล
ยสี

าร
สน

เท
ศ 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

     

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและ
กระบวนการทางธุรกิจ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศได้ 

     

7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
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บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ตามเกณฑ์) 
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์) 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร  
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 2.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ์ 

1.นางสาวภัทราพร วรินทรเวช* 
380990065091  

Ph.D. Computer Science  
2556 

   

2. นายนายวิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ* 
3849900218733 

Ph.D. Engineering 
2556 

  (ยืมตัวไปปฏิบัติ
ราชการที่ วิทยาเขต
หาดใหญ่) 

3. นางสาวสุภาภรณ์ ชัยอารยะ
เลิศ* 
3909800085765 
 

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

   

4.นางสาวธนัชพรรณ เพ็ขรรัตน์* 
3801500035481 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2550 

   

5. นายสันติ โชติแก้ว* 
3909800655677 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2546 

   

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

M.Sc. (Computer Science)  
2533 

  (ย้ายมาแทน ดร.
วิศิษฎ์ จากวิทยา
เขตหาดใหญ่) 

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

   

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

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

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

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

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

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

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

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ
......................................................................... ........................................ 
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ตารางท่ี 2.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1) อาจารย ์
นางสาวภัทราพร วรินทรเวช* 

Ph.D. Computer Sciences 
  

 

2) อาจารย ์
นายวิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ* 

Ph.D. Engineering 
  

 

3) อาจารย ์
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ* 

Ph.D. Informatics 
  

 

4) อาจารย ์
 นายสันติ โชตแิก้ว 

วท.ม. 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์  

 

5) อาจารย ์
นางสาวธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน ์

วท.ม.  
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

6) อาจารย ์
ผศ.อภิรดา  ธาดาเดช 

M.Sc. (Computer Science)  
2533  

 

7) อาจารย ์
 นางสาวขนิษฐา พัฒนสิงห์ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 

 

8) อาจารย ์
นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ 

ค.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ 
งานอาชีพ  

 

9) อาจารย ์
 นางสาวจินดา คงเจริญ 

Ph.D. Applied Statistic 
 

 

10) อาจารย ์
นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ ์

บธ.ม. การเงิน 
 

 

11) อาจารย ์
 นางสาวบุญฑริกา ใจกระจ่าง 

Ph.D. Accounting and Finance 
 

 

12) อาจารย ์
นางสาวปรียา ริยาพันธ ์

Ph.D. Mathematics and  
Applied Statistics  

 

13) อาจารย ์
 นางสาวปิยภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร 

M.Ed. 
Leadership and Management  

 

14) อาจารย ์
นางสาวนพวรรณ เมืองแก้ว 

อ.ม. ภาษาไทย 
 

 

15) อาจารย ์
 นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์
 

 

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
นางสาวบุญญสีา แซ่หล่อ 

กศ.ด. คณติศาสตรเ์พื่อการศึกษา 
  

 

17) อาจารย ์
นายภาสกร อินทรารณุ 

ปร.ด. รัฐศาสตร ์
 

 

18) อาจารย ์
นางสาวรพี พงษ์พาณิช 

Ph.D. Agricultural Economics 
 

 

19) อาจารย ์
นางสาวระพีพันธ์ เผา่ชู 

Ph.D. Mathematics and  
Applied Statistics  
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

20) อาจารย ์
นางสาวลิเลียน วิวัฒน ์

ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

21) อาจารย ์
นางสาววาสนา บุญแสวง 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 

 

22) อาจารย ์
นางสาวศิวิภา พฤฒิคณ ี

วท.ม. 
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

23) อาจารย ์
นางสลิลลา หริัญสาลี สังข์ทอง 

M.A. Applied Linguistics 
 

 

24) อาจารย ์
นางสาวสิรภิัทร์ โชติช่วง 

Ph.D. Marketing 
 

 

25) อาจารย ์
นางสาวสุพัตรา พุฒิเนาวรตัน ์

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

26) อาจารย ์
นางอุไรรัตน์ อดเิทพสถิต 

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 

 

27) อาจารย ์
TUNA GIRGIN 

Economics 
 

 

28) อาจารย ์
 นางเบญญาภา ขจรบญุ 

บธ.ม. บัญชีและการเงิน 
  

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

 

 

 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
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เกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ตารางท่ี 2.4 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในแค่ละครั้ง 

 วาระการประชุม 

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

  มคอ. 2 

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

   

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

   

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

   

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

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
ระดับการประเมิน 
 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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AUN 1 Expected Learning Outcomes 

 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 

 

 

AUN-QA Criterion 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and 
mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and students. 

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

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

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

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนขั้นตอนการด าเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ดังรูปที่ 1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังน้ี 
1. มีการวางแผนปรับปรุงหลักสุตร และก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยการแต่งตั้งจาก
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)   
2.เตรียมข้อมูลเพื่อให้เป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยพิจารณาโดยใช้ข้อมูลกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของ
ประเทศไทย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1)
เป็นพื้นฐานในการพิจารณาแล้ว ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตารางที่ 
3.1) และวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตารางที่ 3.2) รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ตารางที่ 3.3) เนื่องจากมี
การบูรณาการน าศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาผนวก
กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและวางแผนก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected 
Learning Outcome: ELO) แสดงดังตารางที่ 3.4 และตารางที่ 
3.5 แสดงการแสดงความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
5. ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
6. ประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
7. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
 (หมายเหตุ ELO ที่ก าหนดเล่ม มคอ. 2 ข้อ 4-7 ปรับปุรงหลังจากด าเนินการ
ใช้หลักสูตรไป 2 ปี (2556-2557) เมื่อมกีารน าระบบประเมิน AUN QA ในใช้
ประเมินหลักสูตร ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุม ปรับปรุง 
ELO ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบัณฑิต โดยปรับปรุง ELO เดิมให้
ชัดเจน และเพิ่มเติม ELO ด้านคุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิต (Generic 
Expected Learning Outcome) เพิ่มเข้าไป คือ ข้อ 1-3 เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

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

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

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

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

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

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

7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ภาคผนวก ซ เลม่ มคอ. 2) 

8. รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูร 
9. ข้อมูลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564) 

 ภาคผนวก ก รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อ
จัดท า PLOs ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนว
ทางการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ Outcome-
Based Education (OBE) 

 ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับ
ลักษณะต าแหน่งงาน 

 ภาคผนวก ค ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า 
และทัศคคติต่อคณุลักษณะบณัฑิตที่
ผู้ประกอบการต้องการ 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.psu.ac.th/th/vision
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ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

   ข้ันตอนการจัดท าหลักคิดและความพรอ้มของหลักสูตร 
 

      1   คณะแจ้งหลักสูตร/ สาขาวิชาบรรจุเข้าแผน 
 

      2   ภาควิชา/ คณะจดัท าหลักคิดและความพร้อม 
 

         2.1   สภาวิชาการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 

           2.2      สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

            3       ข้ันตอนการร่างหลักสูตร 
 

        3.1   แต่งต้ัง กก.พัฒนาหลักสูตร 
 

     3.2   จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 

 
     3.3    คณะ กก.ประจ าคณะพจิารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
 

        4     ข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 

        4.1   ปริญญาตร ี         บัณฑิตศึกษา   4.1 
 

กก.วิชาการ วิทยาเขต            กก.บว 
   ให้ความเห็นชอบ        ให้ความเห็นชอบ  

 

      4.2     สภาวิชาการ 
 

อนุมัติ      ให้ความเห็นชอบ 
     - ปรญิญาตร ี          ปริญญาเอก 
     -ปรญิญาโท 

 

สภามหาวิทยาลัย 
                                 4.3   - รบัทราบการอนุมัติปริญญาตรี/โท 

           - อนุมัติปรญิญาเอก 
 

     5    คณะส่งหลักสูตรฉบับสมบรูณ์ 10 เล่ม 
มคอ.02,04,06 และ CD ให้มหาวิทยาลัย 

 
  แจ้ง สกอ.รับทราบหลักสูตร 

 
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดเวลาของ สกอ. 
ปรับปรุงจาก http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาธุรกิจ
เทคโนโลยีสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2548 หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
ระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีที่ สกอ. ก าหนด มีการวางแผนและขั้นตอนการปรบปรุง
หลักสูตรให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต ดังรูปที่ 3.1  การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  
และใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 
มาพิจารณาก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้น จาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี (มอ. 991.1/2864) ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติให้ควบรวมสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) เข้าด้วยกัน 
โดยมีขั้นตอนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามหลักการของ Object Learning Outcome (OBE) โดย
มีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียต่อหลักสูตร ได้แก่ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ใช้บัณฑิต (ดังรายงาน ข้อมูลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564)  

• ภาคผนวก ก รายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือจัดท า PLOs 
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) 

• ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะ
ต าแหน่งงาน 

• ภาคผนวก ค ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า และทัศคคติต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ)  
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ตารางท่ี 3.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     

หลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน

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

 

ตารางท่ี 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
วิสัยทัศน์   

เป็นคณะชั้นน าของภาคใต้  ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

วิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

วิสัยทัศน์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ใน
ระดับภาคใต้  
พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ 
การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้  

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

 

ตารางที่ 3.4 ปรัชญา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning 
Outcome: ELO) ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ 

ปรัชญาของหลักสูตรระบบสารสนเทศ  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ ซึ่ง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 3.5 การแสดงความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

รายการ ELO 
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

คณะศิลปสาสตร์และ
วิทยาการจดัการ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 1 

  

2. มีคุณธรรม จรยิธรรม ใช้ชีวิตได้อยา่งมี
ความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบยีบของ
สังคม 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 1 

  

3. มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์
เพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หนึ่ง 

  
พันธกิจ 3 

  
พันธกิจ 1 

  

4. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ
และกระบวนการทางธุรกิจ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 1 

  

5. มีความสามารถในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 2 

  

6. สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

  
พันธกิจ 2 

  
พันธกิจ 2 

  

7. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ 
ๆ ได้ด้วยตนเอง 

  
พันธกิจ 2-3 

  
พันธกิจ 2 

  

 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เมื่อหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ELO) ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
วิ สั ยทั ศน์ และพันธกิ จของวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการแล้ว ทางหลักสูตรได้จ าแนก  ELO ออกเป็น 
คุณสมบัติทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
คุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบของสังคม และ คุณสมบัติเฉพาะ
ทาง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพที่บูรณาการศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3.6 
โดย ELO ที่จ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ออกเป็น 2 ด้านได้ Mapping กับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจบณัฑติ (ระบบ
สารสนเทศ) ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 (มคอ.2) 

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

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

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes [3] ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้  เฉพาะทางของศาสตร์
นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. แสดงดังตารางที่ 
3.7 

 

 

3.  ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับ
ลักษณะต าแหน่งงาน 
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ตารางที่ 3.6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ทาง 

 

คุณสมบัติทั่วไป (General Specification) 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได ้
7) มีความสามารถในการเรยีนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 

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

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของบัณฑติที่พึงประสงค ์

คุณ
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รม
จร
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รร

ม 

คว
าม
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ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
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ทัก
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ิเค
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ัวเล
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ื่อส

าร
 

แล
ะก

าร
ใช้

เท
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นโ
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รส
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ทศ

 

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสุขและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 

     

3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

     

4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและกระบวนการ
ทางธุรกิจ 

     

5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศได ้

     

7) มีความสามารถในการเรยีนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4]  
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กระบวนการวางแผนก าหนด ELO หลักสุตรได้รับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
1.  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  มีการวิพากษ์ หลักสูตรฯ ทุกรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
-  มีการประชุม วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ เป็นประจ าทุกเดือน ในการประชุมประจ าเดือนของ
ภาควิชาฯ 
 
เมื่อมีการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาง
หลักสูตรได้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นย้อนกลับจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ 
3.  กลุ่มผู้ประกอบการ 
-  อาจารย์นิเทศประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ในประเด็น
เกี่ยวกับปรัชญาของหลักสูตรฯ วัตถุประสงค์ และทักษะความรู้
ของนักศึกษาที่หน่วยงานต้องการและสามารถน าไปใช้ในการ
ท างานได้จริง 
-  ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาโดยมีอาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานท่ีฝึกงาน 
-  หน่วยงานภายนอกน าผลงานของนักศึกษาไปใช้งานจริง 
4.  ศิษย์เก่า 
- จัดโครงการ ITB บัณฑิตคืนถิ่น รุ่นพี่บัณฑิตกลับมาซ้อมรับ
ปริญญา พบปะรุ่นน้อง บอกเล่าประสบการณ์ และวิภาค
หลักสูตรหลังจากออกไปสมัครงาน  
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?p
age=news_detail.php&ne_id=23&ne_category=1  
5. นักศึกษาปัจจุบัน 
- จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
 
เมื่อมีการปรับปรุงหลักสตูรรอบตอ่ไป จะน าเอาข้อมลูจากผู้มี
ส่วนไดเ้สียขา้งต้นมาให้ในการปรบัปรุง ELO ต่อไป 
 
และส าหรับการเตรียมปรับปรุงหลกัสูตร ปีการศึกษา 2546 ได้
ประชุมได้เก็บข้อมลูผูม้ีส่วนได้เสียต่อหลักสตูร และรายงานต่อ
สภาวิทยาเขตเพื่อน าไปพัฒนาปรุงหลักสตูรต่อไป (ภาคผนวก ก 
รายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อจัดท า PLOs ในการปรับปรุงหลักสตูรตามแนว
ทางการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based 
Education (OBE)) 

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

     
2. ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสห

กิจ และคณุลักษณะของนักศึกษา
ฝึกสหกิจทีต่รงกับลักษณะต าแหนง่
งาน 

3.  ภาคผนวก ง รายงานสรปุโครงการ
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขา
ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ 

 
 

http://www.cs.psu.ac.th/Upload/Data/VTBFR54.pdf
http://www.cs.psu.ac.th/Upload/Data/VTBFR54.pdf
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ส าหรับการเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2546 ได้ประชุมเตรียมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 เป็นต้นมา (ภาคผนวก จ แผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2563-2564) และได้ล าดับขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ กิจกรรม 

1 การก าหนด Stakeholders  

2 เก็บข้อมูล Stakeholder’s needs 

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

4 Graduate Attributes และ PLO ลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

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

6 ก าหนด Module/รายวิชา 
ก าหนดโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร 

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

8 เล่มหลักสูตร/Curriculum (มคอ.2) เสร็จสมบูรณ์ 

 
ปัจจุบันได้ประชุมได้เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียต่อหลักสูตร จากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง 

ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวก ก รายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ
จัดท า PLOs ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based 
Education (OBE)) 
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ผลการวิเคราะห์  Program Learning outcome (PLO) ของ หลักสูตรปรับปรุง IT+IS แสดงดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์  Program Learning outcome (PLO) ของ หลักสูตรปรับปรุง IT+IS ปี  
พ.ศ. 2564 
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AUN 2 Programme Specification 

 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

2 Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ

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

โดยปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2562) นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 (รหัส 60-62) ใช้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ในการเรียนการสอน ไปแล้ว 2 ปี ขึ้นปีที่ 3 ส่วน 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 (รหัส 59) ใช้เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาธุรกิจ

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

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

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา

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

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

2.  Programme specification including course specifications describes the expected learning outcomes 
in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand the teaching and 
learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment methods that enable 
achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme and its study elements. 
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2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
รายละเอียดของหลักสตูรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งเดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ 5 ปีท่ี สกอ. ก าหนด ได้มีการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  และใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) มาพิจารณาก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2556  
 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมยัโดยมีกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร ดังรูปที่ 2.1 และมีรายละเอียดการปรับปรุง 
ดังตารางที่ 3.8-3.10 
 

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

4. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2) 

5. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

      ใหม่ ในเล่ม มคอ. 2 
 

 
ตารางที่ 3.8 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ 2554๗ กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 
2559 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ 
(หน่วยกิต) 

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

   

 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 
 4) โครงงานหรือสหกิจศึกษา   

 12 
6 

6 
7 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
รวม 120-150 135 123 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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ตารางที่ 3.9 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559  
มีรายละเอียดการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้ 

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

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

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

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

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

3. ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
งานธุรกิจ 

4. วัตถุประสงค ์
1) มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และประยุกต์ใช้กับการบริหาร พัฒนาธุรกิจ 
3) มีความสามารถในการประสานงานระหว่าง

ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง 

อ่าน และการเขียน 
5) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
8) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. วัตถุประสงค ์
1) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและ

กระบวนการด าเนินธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
 
 

4) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ   
ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 3.10   การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  ของ                    
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
935-141  ทักษะการสื่อสาร 3(3-0-6) 
935-161  การฟังพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
935-162  การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
วิชาเลือกภาษา 2(x-y-z) 
วิชาเลือกภาษา 2(x-y-z) 
วิชาเลือกภาษา 2(x-y-z) 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 
        และสังคมศาสตร ์
935-123 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
935-146  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
935-221  เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 
935-229  กิจกรรมเสริมหลักสตูร1 1(0-0-3) 
xxx-xxx  พละศึกษา 1(0-2-1) 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
        และคณิตศาสตร ์
937-101  หลักคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
937-194  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 และสังคม 

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

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ 3(3-0-6) 
931-104 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
926-121 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
926-202 พฤติกรรมองค์กรและ 3(3-0-6) 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
926-203 นวัตกรรมและ 3(3-0-6) 
 โอกาสทางธุรกิจ 
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
926-232 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
926-342 การจัดการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
926-391 การจัดการซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 และโลจสิติกสส์ าหรับธุรกิจ 
926-409 ผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ 3(3-0-6) 
929-100 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 46 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 
926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ 3(3-0-6) 
926-141 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
926-151 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
926-221 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
926-231 การจัดการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
926-261 ผู้ประกอบการและ 3(2-2-5) 
 การสร้างธุรกิจใหม ่
929-100 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
931-104 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
934-302 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต 
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กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและ 15 หน่วยกิต 
ระบบสารสนเทศ  
928-351 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 
928-400 กฎหมายธรุกิจเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
928-401 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
937-203 สถิติประยุกต ์ 3(3-0-6) 
937-350  การวิเคราะห์และออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบ 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต ์ 13 หน่วยกิต 
928-111 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น 3(3-0-6) 
928-320 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
928-490 สัมมนา 1(0-2-1) 
937-250 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
937-353 การจัดการโครงการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 9 หน่วยกิต 
ซอฟต์แวร ์
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-332 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 
 
 
กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 
937-150 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 
937-151 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 
 (ทักษะคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา) 
937-152 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-1) 
 (ทักษะการเขียนโปรแกรม) 
937-153 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
937-255 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 1(0-2-1) 
 (ทักษะด้านมัลติมีเดีย) 

กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและ 15 หน่วยกิต 
ระบบสารสนเทศ  
934-301 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบ 
934-310 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 3(3-0-6) 
934-321 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
934-340 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 
934-440 ความมั่นคงของระบบ 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต ์ 12 หน่วยกิต 
934-205 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
934-303 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
934-304 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
934-315 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 
 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 9 หน่วยกิต 
ซอฟต์แวร ์
934-101 หลักการโปรแกรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร ์
 
934-104 อัลกอริทึมและ 3(2-2-5) 
  โครงสร้างข้อมูล 
934-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
934-200 คณิตศาสตร์ดสีครตี 3(3-0-6) 
934-206 หลักการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
  และเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  

- กลุ่มวิชาชีพเลือก  27 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนเพียง 1 กลุ่มวิชา ต่อไปนี ้
กลุ่มวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 18 หน่วยกิต 
928-121 ปฏิบัติการพาณิชย ์  1(0-2-1) 
  อิเล็กทรอนิกส์ 1  
928-122 ปฏิบัติการพาณิชย ์  1(0-2-1) 

-  กลุ่มวิชาชีพเลือก 6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี ้
934-327 คลังข้อมูลและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
934-328 การจัดการความรู้   3(3-0-6) 
934-329 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
934-341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
934-342 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
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 อิเล็กทรอนิกส์ 2  
928-123 ปฏิบัติการพาณิชย ์  1(0-2-1) 
 อิเล็กทรอนิกส์ 3  
928-322  ระบบการช าระเงิน  3(3-0-6) 
 อิเล็กทรอนิกส ์  
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
937-350  การวิเคราะห์และ 3(3-0-6) 
 ออกแบบระบบ 
937-352 การออกแบบและ  3(3-0-6) 
 การจัดการเว็บไซต ์  
928-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  
และเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
926-321  พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(3-0-6) 
928-221 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
928-323  การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-351 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 
928-361 การโฆษณาบนอินเตอร์เนต็ 3(3-0-6) 
928-429 หัวข้อพิเศษทางพาณิชย์ 1-3(x-y-z) 
  อิเล็กทรอนิกส ์  
931-271  การจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  ระหว่างประเทศ  
937-456 การเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
  บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่  
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 18 หน่วยกิต 
928-131  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1(0-2-1) 
 เพื่อธุรกิจ 1  
928-132 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1(0-2-1) 
 เพื่อธุรกิจ 2  
928-133 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1(0-2-1) 
 เพื่อธุรกิจ 3  
928-332 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
928-351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
928-434 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 
937-350 การวิเคราะห์และ  3(3-0-6) 
 ออกแบบระบบ 
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 9  
หน่วยกิต 
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-350 ระบบสารสนเทศการเงิน 3(3-0-6) 
 และการบัญช ี  

934-404 การออกแบบและ 3(2-2-5) 
 การจัดการเว็บไซต ์  
934-414  การทวนสอบและ  3(2-2-5) 
 การทดสอบซอฟต์แวร ์
934-441 การตรวจสอบเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
934-449 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลย ี 1-3(x-y-z) 
 สารสนเทศ 
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928-352 ระบบสารสนเทศการผลติ 3(3-0-6) 
 และโลจสิติกส ์  
928-353 ระบบสารสนเทศการตลาด 3(3-0-6) 
 และลูกค้าสมัพันธ์  
928-354 ระบบสารสนเทศการจัดการ 3(3-0-6) 
 ทรัพยากรมนุษย ์  
926-358 การพัฒนาการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
 ในที่ท างาน  
928-431 ระบบสนบัสนุนการ  3(3-0-6) 
 ตัดสินใจทางธุรกิจ  
928-459 หัวข้อพิเศษทางระบบ 1-3(x-y-z) สารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ  
937-452 การตรวจสอบเทคโนโลย ี3(3-0-6) สารสนเทศ
   
937-456 การเขียนโปรแกรม  3(3-0-6) 
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
กลุ่มวิชาธุรกิจ
สารสนเทศ  
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 18 หน่วยกิต 
928-161 ปฏิบัติการธรุกิจสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
928-162 ปฏิบัติการธรุกิจสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
928-163 ปฏิบัติการธรุกิจสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
928-210 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับ 3(3-0-6) 
  ธุรกิจ 
928-311 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(3-0-6) 
928-461 ธุรกิจสื่อสารสนเทศ 3(3-0-6) 
และเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
928-211 ดนตรีคอมพิวเตอร ์  3(3-0-6) 
928-263 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์  3(3-0-6) 
  และการสื่อข่าว  
928-310 คอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 3(3-0-6) 
  ส าหรับงานดนตร ี
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(3-0-6) 
928-362 การผลิตสื่อเสยีง 3(3-0-6) 
928-363 การผลิตสื่อภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
928-412 การสร้างชุดการเรียน 3(3-0-6) 
  คอมพิวเตอร ์  
928-462 การขายและบริหารสื่อ 3(3-0-6) 
  สารสนเทศ  
928-463 การท าบทความและสารคด ี 3(3-0-6) 
928-464 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
928-469 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจ 1-3(x-y-z) 
  สารสนเทศ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
937-454 การออกแบบและ 3(3-0-6) 
  พัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์
937-456 การเขียนโปรแกรมบน 3(3-0-6) 
  อุปกรณ์เคลื่อนที ่
-โครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
937-491 โครงงานนักศึกษา 1 3(0-9-0) 
937-492 โครงงานนักศึกษา 2 3(0-9-0) 
หรือ 
937-493 สหกิจศึกษา 1  1(1-0-2) 
937-494 สหกิจศึกษา 2  5(0-15-0) 

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

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

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

 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ในกา รออกแบบรายวิ ช าของหลั กสู ต ร 
คณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรได้ท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์   การสร้างฐานการผลิตเพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
สมดุล โดยมีการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล   ( Digital Economy) เ น้ น ก า รน า เ อ า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนให้
เกิดประสิทธิภาพ ดั งนั้น ในการแข่ งขันทาง
เศรษฐกิจสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย ทันเวลา
ย่อมมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ ดังนั้น การ
ก าหนดรายวิชาในหลักสูตรเน้นการพัฒนาก าลังคน
ที่มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและมี
ความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  จึงจัดกลุ่มรายวิชา
แกน เป็นรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ และก าหนด

1. มคอ. 2 ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
2. ผ ล ง า น วิ ช า โ ค ร ง ง า น  แ ล ะ ส ห กิ จ  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9 

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

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

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

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

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

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
วิชาชีพบังคับและชีพเลือก ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
    ในการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาของหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนมีการ
สอดแทรกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยระบุให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
แบบเ ชิงรุ ก  (Active learning)  เน้นการการ
สอดแทรกโครงงานประจ าวิชาที่ใช้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ในวิชาโครงงาน และ
สัมนา  นักศึ กษาได้ ฝึ กปฏิบั ติพัฒนา ช้ินงาน
นวัตกรรมที่ทันสมัย  

 
การปรับปรุ งกระบวนการสอน ได้ รับ

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชา 
จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

- รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  

-  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

-  การประเมินรายวิชาและอาจารย์โดย
นักศึกษา 

-  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา 

 -   การประ ชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-  ผลประเมินจากการฝึกงานของนักศึกษา 
โดยนายจ้ างหรือผู้ ดู แลนักศึ กษาของสถาน
ประกอบการ และอาจารย์นิเทศฝึกงาน 

-   การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 

2.3  The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders [1, 2] 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
หลักสูตรในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 คู่มือนักศึกษา 
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรวิชา

ฯ 
 หลักสูตรให้อาจารย์ที่ไปท าการนิเทศนักศึกษา 
ได้น าเสนอปรัชญา วัตถุประสงค์ ข้อก าหนดต่างๆ

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

2.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยhttp://www.psu.ac.th/th/prospective-
students 

3. เว็บไซตส์าขาวิชา http://scit.surat.psu.ac.th/Information/ 
4.  ภาคผนวก ฉ กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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2.2The information in the course specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 
รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ของหลักสูตรและประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 หลักสูตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตร
ผ่านทางแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรม Road Show ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 
รวมทั้งเว็บไซด์ของวิทยาเขตและคณะ และจัดค่าย 
IT IS A CAMP เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป ระช า สั มพั น ธ์
หลักสูตร แนะแนวการเรียนในสาขา  

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 กิจกรรม RoadShow (ภาคผนวก จ) 

 ค่าย IT IS A CAMP  (ภาคผนวก จ) 
(https://www.facebook.com/groups/741365712914431/) 

 

 
 

 
  

https://www.facebook.com/groups/741365712914431/
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AUN 3 Programme Structure and Content 
 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

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

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต 

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

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

2.  กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  

ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
ของประเทศไทย 

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

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

 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรฯ มีแผนให้ทุกรายวิชาน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เพื่อระบุใน

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

 โดยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะครอบคลุม Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วนหลัก 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม และ มีจิตอาสา เสียสละ 
ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

 ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เป็นกลุ่มรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ 
จ านวน 30 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทาง

1. ตารางที่ 3.8 ความรับผดิขอบ
ของรายวิชาในหลักสูตรฯ 
ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรฯ 

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

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

4. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของการเรียน  

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

5. ระบบประเมินการสอน
อาจารย์ของอาจารยโ์ดย
นักศึกษา (มหาวิทยาลัย)  
 

 
  

http://tes.psu.ac.th/login.asp
http://tes.psu.ac.th/login.asp
http://tes.psu.ac.th/login.asp
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ตารางที่ 3.11 ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฯ 

รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
935-141 ทักษะการสื่อสาร        
935-161 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ        
935-162 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ        
935-266 ภาษาอังกฤษวิชาการ        
935-267 ทักษะการเขียนภาษาองักฤษ        
935-269 ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง        
935-361  การเลา่เรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษ        
935-461 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน        
935-462 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน        
937-101 หลักคณิตศาสตร ์        
937-194 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสังคม          
926-103 ธุรกิจและหลักการจัดการ        
926-114 บัญชีการเงิน        
926-121 หลักการตลาด        
926-202 พฤติกรรมองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

       

926-203 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ        
926-213 กฎหมายธรุกิจและภาษอีากร        
926-232 การเงินธุรกิจ        
926-342 การจัดการด าเนินงาน        
926-391 การจัดการซัพพลายเชนและโลจสิติกส์
ส าหรับธรุกิจ 

       

926-409 ผู้น าและจรยิธรรมธุรกิจ        
929-100  หลักเศรษฐศาสตร์         
928-351 ระบบสารสนเทศธุรกจิ        
928-400 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ        
928-401 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ        
937-203 สถิติประยุกต ์        
937-350 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        
928-111 เทคโนโลยีมลัตมิีเดียเบือ้งต้น        
928-320 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์        
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ตารางที่ 3.12 ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฯ (ต่อ) 

รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
928-490 สัมมนา        
937-250 ระบบฐานข้อมลู        
937-353 การจัดการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ        
928-323 การเขียนโปรแกรมเว็บ        
928-332 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์        
937-252 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย        
937-150 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์        
934-101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์        
937-151 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์1 (ทักษะคอมพิวเตอร์
และการบ ารุงรักษา) 

       

937-152 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์2 (ทักษะการเขียน
โปรแกรม) 

       

937-153 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น        
937-255 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์3 (ทักษะด้าน
มัลตมิีเดยี) 

       

928-121 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1        
928-122 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2        
928-123 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3        
928-322 ระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส ์        
928-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์กบัพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

       

926-321 พฤติกรรมผู้บริโภค        
928-221 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์        
928-361 การโฆษณาบนอินเทอรเ์น็ต        
928-429 หัวข้อพิเศษทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์        
931-271 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        
937-352 การออกแบบและการจดัการเว็บไซต์        
937-456 การเขียนโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลื่อนที ่        
928-131 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1        
928-132  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2          

928-133 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3        
928-431 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ        
928-434 การทดสอบซอฟต์แวร ์        
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ตารางที่ 3.13 ความรับผิดขอบของรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฯ (ต่อ) 

รายวิชา 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูรฯ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
926-358 การพัฒนาการเรียนรู้ในท่ีท างาน        
928-350 ระบบสารสนเทศการเงินและการบญัช ี        
928-352 ระบบสารสนเทศการผลติและโลจสิติกส ์        
928-353 ระบบสารสนเทศการตลาดและลูกค้าสมัพันธ์        
928-354 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย ์        
928-459 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ        
937-452 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
928-161 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 1        
928-162 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 2        
928-163 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 3        
928-210 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับธุรกิจ        
928-311 การสร้างภาพเคลื่อนไหว        
928-211 ดนตรคีอมพิวเตอร ์        
928-212 การภาพถ่ายและภาพดจิิตัล        
928-263 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการสื่อข่าว        
928-310 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับงานดนตรี        
928-362 การผลิตสื่อเสยีง        
928-363 การผลิตสื่อภาพยนตร ์        
928-412 การสร้างชุดการเรียนคอมพิวเตอร ์        
928-461 ธุรกิจสื่อสารสนเทศ        
928-462 การขายและบรหิารสื่อสารสนเทศ        
928-463 การท าบทความและสารคด ี        
928-464 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์        
928-469 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจสารสนเทศ        
937-454 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์        
928-491   โครงงานนักศึกษา 1        
928-492    โครงงานนักศึกษา 2        
928-493    สหกิจศึกษา 1          
928-494    สหกิจศึกษา 2        

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรก าหนดเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามปรัชญาของหลักสูตร ม โครงสร้างหลักสูตร มีการ
วางแผน ให้มีรายวิชาทางบริหารธุรกิจเป็นวิชาแกนเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการ

1.  มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 
โครงสร้างหลักสูตร และข้อ 
3.1.4 แผนการศึกษา 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 
หลักสตูรมีการออกแบบโครงสร้าง เนื้อหาท่ีมีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมยั 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ธุรกิจ และมีวิชาด้านเทคโลยีสารสนเทศเป็นวิชาชีพเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดโครงสร้างของ
หลักสูตรแสดงดังภาพท่ี 3.3 

 หลักสูตรฯ มีรายวิชาสัมมนาซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัยที่ทันสมัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงงาน ที่มีการ
บูรณการความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีทันสมัย 

 ทุกรายวิชาของหลักสูตรฯ เน้นการปฏิบัติงานจริงโดยใช้รูปแบบการเรียนที่เน้น 
Project base เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับรายวิชานั้น  

 ส าหรับรายวิชาโครงงานนักศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา เป็นรายวิชาที่ เน้นให้
นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาช้ินงานที่สามารถใช้งานได้จริงโดยให้นักศึกษาน าความรู้
จากรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบงานเพื่อสร้าง
ช้ินงานที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมในหน่วยงานนั้นๆ และสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอด ตัวอย่างโครงงานเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บพอร์ทัลเพื่อการ
เรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผา้ทอพื้นบ้าน กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี (ทุน
วิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) โดย ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศได้พัฒนาโจทย์
วิจัยขอทุนจาก วช. และน ามาบูรณาการกับวิชาโครงการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เอกสารอ้างอิง ข้อมูลการลงพื้นที่วิจัย กลุ่ม
ผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง) 

 เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา มีการปรับปรุงให้ทันสมัย โดย
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการสอน เช่น การจัดการสอนวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ มีปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้สอน โดยการน าเอา CSS Framework 
(CSS Bootstrap) เวอร์ช่ันล่าสุดมาใช้สอนเพื่อปรับให้เนื้อหา ทันสมัย 

 หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุกๆ 5 ปี เพื่อความทันสมัยของ
โครงสร้าง และ รายวิชาหลักสูตรฯ 

 

2. ตัวอย่าง ผลงานวิชาโครงงาน 
ปีการศึกษา 2561 
https://drive.google.com/dri
ve/u/0/folders/1z9531iUvbP
KLC5uphw2iNhvvduAGy7Iu 
และโครงงานสหกิจ 
https://drive.google.com/d
rive/folders/16pEQ0lOZFPi
8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ
?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfF
b2QyxEM2nbddl5J_AW47d
hy1tV1VVDUQXaP6pznEIp
1Xk 

3. เอกสารอ้างอิง ข้อมูลการลง
พื้นทีว่ิจัย กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จ.
ตรัง) 
 
 
4. มคอ.3 ของรายวิชาต่างๆ ท่ีมี
การปรับปรุงเนื้อหา ให้ทันสมัย 
น าเสนอวิธีการสอนและวิธีการ
ประเมินผลผู้เรียนในระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์ 
https://tqf.psu.ac.th/ 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z9531iUvbPKLC5uphw2iNhvvduAGy7Iu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z9531iUvbPKLC5uphw2iNhvvduAGy7Iu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z9531iUvbPKLC5uphw2iNhvvduAGy7Iu
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk
https://tqf.psu.ac.th/
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Intro to IT

Computer 
Network

Computer 
Programming

Contemporary 
Programming

Database 
System

Web 
Programming

System Analysis 
and Design

Electronic 
Commerce

Seminar

Project

Software 
Engineering

Software Testing

IT Project 
Management

Business 
Information 

System

Supply Chain 
and Logistic

Operation 
Management

IT Business

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

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

Multimedia 
Technology

 
รูปที่ 3.3 ผังโครงสรา้งแผนการเรยีนรู้ของหลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  

สาขาระบบสารสนเทศ 
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AUN 4 Teaching and Learning Approach 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

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

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3.0     

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

6.  The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and instill in 
students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, information-
processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, etc.). 
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ผลการด าเนินงาน : 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders [1]  
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  ปรัชญาของหลักสูตรมีการก าหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 
คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
และการผลิตผลงานประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ด้านต่าง ๆ ปรัชญานี้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ได้ตอบสนอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ในข้อที่1-3) โดยปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งคู่มือการศึกษาปริญญาตรีได้
มีการเผลแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
-  หลักสูตรฯ มีระบบการสื่อสารให้กับนักศึกษาปี 1 แรกเริ่ม
เข้าศึกษาจากกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรุ่นพี่ร่วมท ากิจกรรมต้อนรับ และเน้นย้ าปรัชญา
หลักสูตรให้นักศึกษาทุกช้ันปีทราบถึง เจตจ านงค์ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต รวมถึงการจัดกิจกรรม
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกภาคการศึกษา และโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น เพื่อสื่อสารกับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าถึง
ปรัชญา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตของหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก และมุ่งเน้นทิศทางในการเรียน
และท ากิจกรรม เป็นไปตามปรัชญาที่วางไว้  และมีการแจก
คู่มือนักศึกษาในกิจกรรม แนะน านักศึกษาเข้าสาขาวิชาฯ ซึ่ง
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-  มีระบบการช้ีแจงให้บุคลากรและคณาจารย์ในสาขาวิชาทุก
คนรับทราบปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อน ามา
ปฏิบัติ และมีการทบทวนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุปรัชญาของหลักสูตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
-  มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้ทราบผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
- หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ของวิทยาเขต เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สื่อสารถึงปรัชญาหลักสูตรให้ครู 
อาจารย์ นักเรียนช้ันม.ปลาย ทราบ 
- จัดค่าย IT IS  A CAMP เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะ
แนวการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
- การสื่อสารปรัชญาหลักสูตรให้ผู้ประกอบการทราบ ผ่านการ
เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ  
-  หลักสูตรมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในสาขาวิชา
ภายนอก เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีการสื่อสาร 

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

2.  ภาคผนวก ซ ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา และ
ผลการประเมินโครงการ 
3. ภาคผนวก ฉ กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสตูร 
3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร เล่มมคอ.2 ภาคผนวก ซ. 
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ปรัชญาการเรียนการสอนวัตถุประสงค์ และข้อมูลหลักสูตรใน
เอกสาร มคอ.2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบก่อนเข้าท าการ
ประเมิน 
4.2Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the  
     expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกบั  การบรรลุผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-   อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาในหลักสตูรน าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมาก าหนดการจดัการเรียนการสอนในวิชาของตนโดย
ระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 ของภาคเรยีนที่ 1-2 ปีการศึกษา 
2560 วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสตูรมดีังนี้ 
 หลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Leaning) รายวิชาประมาณ 80% 
ของหลักสูตรมีทั้งช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติการ ในรายวิชาที่มี
ช่ัวโมงการบรรยาย มีการใช้สื่อ PowerPoint ซักถามความ
เข้าใจและท าแบบฝึกหัดโดยให้โจทย์ปัญหา ฝึกให้นักศึกษา
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผู้สอนให้ค าแนะน าและผลตอบกลับ
เพื่อให้นักศึกษาน าไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนช่ัวโมงปฏิบัติการ 
เน้นการปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์วาง
แผนการท างานรวมทั้งศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนอก
ห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหา มีการสรุปผลโดยน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนเพื่อฝึกฝนการสื่อสารในการน าเสนอปากเปล่า และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กิจกรรมยังมุ่งเน้นให้
นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้รวมทั้งความซื่อสัตย์ต่อการใช้
ข้อมูล ซึ่งจะพบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังตัวอย่างใน ตารางที่ 4.1 
 ในรายวิชาโครงงาน มุ่ งเน้นให้นักศึกษาฝึกคิด

วิเคราะห์ วางแผนการท างานและสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับมาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์และมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสังคม 
อีกทั้งการท าโครงงานมุ่งเน้นให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ปัจจุบันมาใช้ในงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Leaning ไปในตัว
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อ1- 7 รวมทั้ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
การมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย 
 รายวิชาสัมมนา ป.ตรี มีความสอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในข้อที่ 1 -7 คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถค้นหา
ผลงานวิจัยมาศึกษาด้วยตัวเอง วิเคราะห์ อภิปรายและ

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

2. ภาคผนวก ช ตัวอย่างกิจกรรมวิชาโครงงานบูรณาการ
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัวิชาโครงงาน 
(โฟลเดอร์ AUN 4) 

3. โครงงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ตัวอย่าง ผลงาน
วิชาโครงงาน 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z953
1iUvbPKLC5uphw2iNhvvduAGy7Iu และ 

โครงงานสหกิจ 
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lO
ZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3
YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQ
XaP6pznEIp1Xk 

4. ตารางที่ 4.1 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
 
 
 

https://tqf.psu.ac.th/
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น าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยมีอาจารย์ผู้สอบสัมมนาเป็นผู้ช้ีแนะ 
และประเมินผล ส่วนนักศึกษาอื่นในช้ันปีเข้าร่วมฟังเพื่อ
ซักถามและอภิปราย 
 ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ มี

กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในข้อที่ 4-7 โดยให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของระบบงานทางคอมพิวเตอร์ 
จากกรณีศึกษาระบบงานจริง มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ออกแบบระบบงานพร้อมทั้งสามารถพัฒนาโปรแกรม 
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ของระบบงานจริงได้ อีกทั้งมีการฝึกน าเสนอ
อภิปรายผลการพัฒนาระบบหน้าช้ันเรียน 
 วิชาสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้การปฏิบัติงาน

จริงในองค์กร ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อปฏิบัติงาน
จริง สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และรู้จักความซื่อสัตย์และความตรงต่อ
เวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อ 1 – 7 
 วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (928-351  

BUSINESS INFORMATION SYSTEM)  ได้ร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน บูรณาการหัวข้อการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดท าการขายผ่าน Facebook ตรา
สินค้า และบรรจุภัณฑ์สินค้า (ตัวอย่างผลงานนักศึกษา ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ) 
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 ตัวอย่างผลงานนักศึกษา วิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (928-351 BUSINESS INFORMATION SYSTEM) ได้
ร่วมมือกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน บูรณาการหัวข้อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดท าการขายผ่าน 
Facebook ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์สินค้า (ตัวอย่างผลงานนักศึกษา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

 วางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
 ออกแบบโลโกสินค้า 
 ออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางที่ 4.1 กิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  
รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 

Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

934-104 Algorithm and 
Data Strucures 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น ข้อมูลแถวล าดับ, กราฟ และ
ต้นไม้ เป็นต้น 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายวธิีการ
ท างานของอัลกอริทึ่มแบบต่างๆ 
เช่น บรูทฟอร์ส, กรีดี้, ดีไวน์แอน
คองเคอร์ เป็นต้น 
3. นักศึกษาสามารถแกป้ัญหา เช่น 
การเรียงล าดับ การค้นหา ด้วยอัล
กอริทึ่มแบบต่างๆ ที่ได้ศึกษาได้  
4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยอัลกอริ
ทึ่ม และเลือกโครงสร้างข้อมูลที่
เหมาะสมกับการแกป้ัญหาได ้
5. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึ่มแบบ
ต่างๆ ทีใช้ในการแก้ปญัหาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขอบอัลกอริ
ทึ่มได้ 

สอนบรรยาย พร้อม
ยกตัวอย่างการประยกุต์ใช้
อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องเรียนเช่น เรียนรู้ stack 
จากกระป๋องลูกเทนนิส ซ่ึง
จะท าให้นักศึกษาเข้าใจ
หลักการท างานของ
อัลกอริทึมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

วัดผลการประยุกต์ใช้จากการ
สอบ และให้นักศึกษาวิเคราะห์
การแก้ปญัหาผา่นทางกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมด้วยการค้นหา
ความรู้ใหม่ๆ จากการให้งาน 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

937-150 Principle of 
Computer 
Programming 
เรียนร่วมกับวิชา 
934-101 Principle 
of Computer 
Programming   

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย
โครงสร้างพื้นฐานของการเขียน
โปรแกรม เช่น โครงสร้างฟังก์ชัน 
ตัวแปร ค่าคงที่ คอมเม้นท์ ไดเร็ค
ทีฟ ฟังก์ชัน อาเรย์ พอยเตอร์ 
2. นักศึกษาแสดงวธิีการท างาน
ของโปรแกรมแบบ ล าดับขั้น มี
ทางเลือก และท าซ้ าได้ 
3. นักศึกษาสามารถออกแบบ 
ฟังก์ชันเพื่อท างานตามทีก่ าหนดได้  
4. นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้
ที่มีตั้งแต่ต้นมาออกแบบโปรแกรม
และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา
ได้ 

สอนบรรยาย พร้อมปฏิบัติ
การณ์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ 
และสามารถน าเอาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้ พร้อม
ยกตัวอย่างโจทย์ต่างๆ เพื่อ่
ใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญ
ในการเขียนโปรแกรม และ
น าไปประยุกต์ใช้ได ้

วัดผลจากให้ท าแบบปฏิบัตกิาร 
เพื่อทราบวา่นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์โจทย์และประยุกต์ใช้
ได้หรือไม่ พร้อมทั้งวัดผลใน
เร่ืองความเข้าใจจากการสอบ 

          

937-151 Computer 
Laboratory I: 
Computer 
System and 
Maintenance 
Skills 

1. สามารถอธบิายส่วนประกอบ
ต่างของระบบคอมพิวเตอร์ได้  
2. สามารถติดต้ังระบบปฏิบัตกิาร
และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ 
3. ใช้โปรแกรมประยกุต์และ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาได ้

สอนปฏิบัต ิโดยให้นกัศึกษา
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ติดต้ังระบบปฏิบัติการณ์ 
และให้งานเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติมได้ 

วัดผลจากการปฏิบัติงานใน
ชั่วโมงปฏิบัตกิารณ์และสัมฤทธ์
จากงานที่มอบหมายให ้

          

937-152 Computer 
Laboratory II: 
Computer 
Programming 
Skills 

1. สร้างกระบวนการวิธ ี
(algorithm) และเขียนผัง
โปรแกรม (Programming 
flowchart) ได ้
2. อธิบายทฤษฎีตรรกศาสตร์และ
พีชคณิตบูลีน และน าไปใช้งานได้ 

สอนปฏิบัต ิโดยการให้โจทย์
ปัญหาพร้อมให้นกัศึกษา
เขียนขั้นตอนวธิีการพร้อม 
ผังงาน และเขียนโปรแกรม
ได้ 

วัดผลจากการปฏิบัติงานใน
ชั่วโมงปฏิบัตกิารณ์และสัมฤทธ์
จากงานที่มอบหมายให ้
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

3. เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML 
ได้ 

928-132 COMPUTER 
LABORATORY 
FOR BUSINESS 
INFORMATION 
SYSTEM II 

1. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานและการจัดการธุรกิจ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
น ามาใช้ในธุรกิจ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
4. มีประสบการณ์ในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศของธุรกิจ 

สอนบรรยายและปฏิบัต ิ
และมีกิจกรรม Active 
Learning: ให้โครงงาน 
Problem base learning 
เพื่อเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศในงาน
ธุรกิจได้ 

สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน 
สังเกตพฤติกรรมขณะสอบ  
พฤติกรรมในชั้นเรียน/การร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน  
พฤติกรรม/การมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมการท างานเป็นทีม  
ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
อภิปรายและคุณภาพการ
อภิปราย  

          

928-351 BUSINESS 
INFORMATION 
SYSTEM 

           

928-400 INFORMATION 
TECHNOLOGY 
LAWS 

1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความ
เข้าใจในหลักกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.  สามารถใช้กฎหมายเพื่อวินิจฉยั
ปัญหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสม 
ตามบริบททางสังคมและ
สถานการณ์ 
3.  น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้โดยอยู่
บนพื้นฐานของ 
ศีลธรรมและจริยธรรมในชีวิตการ
ท างานได้ 

บรรยาย 
ท ากรณีศึกษา 
วิเคราะห์ข่าวกับกฏหมาย 

ประเมินจากการท างานเป็นทีม 
การตรงต่อเวลา 
น าเสนอกรณีศึกษา โดยโยงกับ
ข่าว 
ที่เกี่ยวกบักฏหมาย IT 
คะแนนสอบ 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

928-401 INFORMATION 
TECHNOLOGY 
BUSINESS 

1.เพื่อศึกษาช่องทางธุรกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเพิ่มมูลค่าของสารสนเทศ และ
ธุรกิจฐานความรู้ 
2.เพื่อสามารถเร่ิมต้นธุรกิจและ
จัดการธุรกจิเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือธุรกิจที่
ใช้สารสนเทศเป็นหลัก 

บรรยาย 
ท ากรณีศึกษา 
เขียนแผนธุรกจิโดยใช้ 
business  
canvas model 

ประเมินจากการท างานเป็นทีม 
การตรงต่อเวลา 
น าเสนอไอเดียทางธุรกิจ 
รายงานแผนธุรกิจ 
คะแนนสอบ 

          

928-434 SOFTWARE 
TESTING 

1. อธิบายวธิีการต่างๆ ในการ
ทดสอบโปรแกรม 
2. สามารถน าวิธีการเหล่านั้นไป
ทบสอบโปรแกรมเบื้่องต้นได้  
3. อธิบายวธิีการทดสอบซอฟต์แวร์
สมัยใหม่ อย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่
พัฒนาด้วยภาษาเชิงวัตถุ หรอืการ
ทดสอบเว็บไซต์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบระบบใน
วิชาโครงงานของนักศึกษาได ้

สอนบรรยาย พร้อม
ยกตัวอย่างการทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบตา่งๆ  

วัดผลจากการสอบเพือ่ทราบถึง
ความเข้าใจและการน าไปใช ้
และการมอบหมายงานเพื่อให้
นักศึกษาค้นหาข้อมูลใหม่ๆ 
ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์
ได้ 

      



Page 18 
 

รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

928-490 SEMINAR 1.สามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ 
จากผลงานทางวิชาการด้าานเทค
โนโลยีสารสนเทศ เช่นจาก 
บทความวจิัย หรือบทความ
วิชาการ 
2. สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ 
ความรู้ น ามาเรียบเรียง และ
น าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

สอนบรรยายการเขียน
บทความวิชาการ และการ
เขียนส่วนทบทวน
วรรณกรรม โดยก าหนดวิชา
สัมนา เป็นส่วนหนึ่งของ 
วิชา โครงงาน คือ ส่วน 
ทบทวนวรรณกรรม  
ทบทวนวรรณกรรม คือการ
อ่าน ค้นคว้า บทความ
วิชาการ งานวจิัย หรืองานที่
เกี่ยวขอ้งกับประเด็นหัวข้อ
โครงงานที่จะท า ศึกษางาน
ในอดีตที่ผ่านมา เขาท า
อย่างไร ใช้เทคนิคเครื่องมือ 
ทฤษฎีอะไร เพือ่แก้ปญัหาที่
เหมือน หรือใกล้เคียงกับ
เร่ืองที่เราท า แล้ววิเคราะห ์
สังเคราะห์ ความรู้ น ามา
เรียบเรียง และน าเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ตามหลัก
วิชาการ 

ความตั้งใจท างาน 
ความก้าวหนา้ของงาน บันทกึ
พบอาจารย์ที่ปรกึษา 
การน าเสนอหวัข้อโครงงาน 
การน าเสนอสัมนา บทที่ 2 
ส่วนทบทวนวรรณกรรม 
คุณภาพรายงานสว่นบทที่ 1-2 
รูปแบบความเรียบรอ้ยของ
เขียนรายงาน 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

934-203 OBJECT- 
ORIENTED 
PROGRAMMING 

1. สามารถอธบิายแนวคิดเชิงวัตถุ 
คลาส การถ่ายทอดคุณสมบัติ 
(Inheritance) การห่อหุ้ม
คุณสมบัติ (Encapsulation) การ
มีหลายรูปแบบ (Polymorphism) 
ได้ 

บรรยาย / การอภปิราย / 
แสดงความคิดเห็น / การให้
เหตุผล / การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-
Based Learning) / ฝึก
ปฏิบัติโดยการใช้โปรแกรม 

1. หากมีใครมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจะถกูหักคะแนน  
2. ให้คะแนนส าหรับผู้ที่เข้าชั้น
เรียน  
3. ให้คะแนนส าหรับผู้ที่ส่งงาน
ถูกต้องและตรงเวลา  
4. พิจารณาจากคะแนนสอบ
และคะแนนปฏบิัต ิ
5. ให้คะแนนตามงานที่
มอบหมาย  
6. ให้คะแนนตามความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่ม 

          

2. สามารถวิเคราะหแ์ละออกแบบ
เชิงวัตถุขั้นพื้นฐานได้ 

              

3. สามารถพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้วยหลกัการเชิงวัตถุได ้

              

934-205 Database 
Systems 

1. อธิบายความหมายของระบบ
ฐานข้อมูลได้ 
2. สามารถวิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้
แบบจ าลองข้อมูลได้ 
3. สามารถสร้างและจัดการข้อมูล
ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ได้ 
4. สามารถใช้ค าสั่ง SQL บริหาร
จัดการฐานข้อมูลได ้

สอนบรรยายและปฏิบัต ิ
และมีกิจกรรม Active 
Learning: ให้โครงงาน 
Problem base learning 
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับแก้ปญัหาการจัดเก็บ
ข้อมูลในองค์กร 

ประเมินจากการท างานแบบฝึก
ปฏิบัติในห้องเรียน โครงงาน
กลุ่ม และขอ้สอบกลางภาค 
และข้อสอบปลายภาค 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

934-206 Principles of Data 
Communication 
and Computer 
Network 

1. สามารถอธบิาย แนวคิดพื้นฐาน
ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบจ าลองโอเอสไอ 
ชุดโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี ขอ้มูล
และสัญญาณ การสื่อสารแบบ
ดิจิทัล การสื่อสารแบบแอนะลอก 
สื่อในการสื่อสาร เทคโนโลยี
เครือข่ายแบบตา่ง ๆความมั่นคง
เครือข่ายได้ 

บรรยาย / การอภปิราย / 
แสดงความคิดเห็น / การให้
เหตุผล / การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-
Based Learning) / ฝึก
ปฏิบัติโดยการใช้โปรแกรม / 
ฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์
เครือข่าย 

1. หากมีใครมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจะถกูหักคะแนน  
2. ให้คะแนนส าหรับผู้ที่เข้าชั้น
เรียน  
3. ให้คะแนนส าหรับผู้ที่ส่งงาน
ถูกต้องและตรงเวลา  
4. พิจารณาจากคะแนนสอบ
และคะแนนปฏบิัต ิ
5. ให้คะแนนตามงานที่
มอบหมาย  
6. ให้คะแนนตามความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่ม 

         

2. เข้าใจถึงจริยธรรม และความ
มั่นคงเครือข่ายได้ 

         

3. สามารถประยกุต์ใช้ไอพี
แอดเดรสได้  

         

4. สามารถใช้ค าสั่งเครือข่าย
พื้นฐานได้ 

         

5. สามารถติดตั้งสายเคเบิลส าหรับ
เครือข่ายท้องถิ่นได้ 

         

6. เข้าใจพื้นฐานของการก าหนดค่า
อุปกรณ์เครือข่าย และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

937-353 Information 
Technology 
Project 
Manangement 

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

ประเมินจากการท างานแบบฝึก
ปฏิบัติในห้องเรียน โครงงาน
กลุ่ม และขอ้สอบกลางภาค 
และข้อสอบปลายภาค 
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928-131 COMPUTER 
LABORATORY 
FOR BUSINESS 
INFORMATION 
SYSTEM I 

1. นักศึกษาอธิบายโครงสร้างของ
ภาษา HTML ได ้
2. นักศึกษาสามารถสร้างเว็บเพจ
ด้วยภาษา HTML ได้ 
3. นักศึกษาสามารถก าหนด
รูปแบบเว็บเพจดว้ยภาษา CSS ได้ 
4. นักศึกษาสามารถเขียนเวบ็เพจ
อย่างง่ายดว้ย HTML และ CSS ได ้

สอนปฏิบัต ิควบคู่กับวิชา 
928-323 WEB 
PROGRAMMING มีกิจกรรม 
Active Learning 
ตัวอยา่งเช่น หัวขอ้ Basic 
HTML Active Learning 
 
 

การเข้าชั้นเรียน 
แบบฝึกหัดฝึกปฏิบัต ิ
Project I: Building a 
personal web portfolio 
(HTML+CSS+Bootstrap)  
Project II:  Building a 
corporate website (PHP + 
Mysql)  
สอบปฏิบัต ิครั้งที่ 1  
สอบปฏิบัต ิครั้งที่ 2  
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

928-323  WEB 
PROGRAMMING 

1. นักศึกษาสามารถสร้างเว็บเพจ
ด้วยภาษา HTML และ CSS ได ้
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ 
CSS Framework ในการก าหนด
รูปแบบให้เว็บเพจได ้
3. นักศึกษาสามารถเขียน
โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตด้วย
ภาษา Client-side-script และ 
Server-side-script ได ้
4. นักศึกษาสามารถเขียน
โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ติดต่อกับฐานข้อมูลได ้
5. นักศึกษาน าความรู้ไปประยกุต์
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตได้ 

สอนบรรยาย ควบคู่ปฏิบัติ
ร่วมกับวิชา 928-131 เน้น
การเรียนโดยการก าหนด
ปัญหา เช่น Project Base 
Learning I: Building a 
personal web portfolio 
Active Learning (6 
ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ Bootstrap 
Framework ในการสร้าง
เว็บเพจได้ 
2. นักศึกษาสามารถค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติม เร่ือง 
เทคนิค CSS ที่น ามาใช้
ควบคู่กับการใช้ Bootstrap 
จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ที่
น ามาใช้พัฒนาเว็บของตน 
และสามารถอธิบาย 
น าเสนอต่อเพื่อนในชั้นเรียน
ได้ 

          

928-332 PRINCIPLES OF 
SOFTWARE 
ENGINEERING 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

928-431 DECISION 
SUPPORT 
SYSTEM IN 
BUSINESS 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
ระบบสารสนเทศแต่ละชนิดได้ 
2. อธิบายความหมาย โครงสร้าง
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้ 
4. ประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในธุรกิจได้ 

สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทาง
ธุรกิจเพื่อให้นกัศึกษามึ
แนนวคิดในการน า
ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ
ใปใช้ในธุรกิจได้ 

วัดผลความเข้าใจจากการสอบ 
และวัดผลการประยุกต์ใช้จาก
งานที่มอบหมาย 

          

928-493  COOPERATIVE 
EDUCATION I 
(แผนสหกิจศึกษา) 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่
นักศึกษา  และเสริมทักษะด้านการ
น าทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 

เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสห
กิจตามที่มหาวิทยาลัยจัด
ครบทุกชั่วโมง 

สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน 
สังเกตพฤติกรรมขณะเตรียมตัว
ไปสหกิจ 
พฤติกรรมในชั้นเรียน/การร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน  
พฤติกรรม/การมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมการท างานเป็นทีม  
ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

928-494 COOPERATIVE 
EDUCATION 
II(แผนสหกิจศึกษา) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน า
ความรู ้ ความสามารถของตนเอง
ไปสู่การประกอบอาชีพตอ่ไป 
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้
บัณฑิตท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
3. เพื่อให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมกบั
มหาวิทยาลัย  ในการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพสูง 
4. เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
มหาวิทยาลัย  สถานประกอบการ/
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผ่านนักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศอันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือที่กวา้งขวางยิ่งขึ้น 
5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  ให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลาและสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ฝึกสหกิจศึกษาตามสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษา
เข้าฝึกสหกิจ โดยมีพี่เล้ียง
ของสถานประกอบการคอย
ดูแล ฝึกงานจริง 

ความตั้งใจท างาน 
ความก้าวหนา้ของงาน โปร
เจคสหกิจ 
รูปแบบความเรียบรอ้ยของ
เขียนรายงาน 
ประเมินการท างานจากสถาน
ประกอบการ 
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รหัสวิชา รายชื่อวชิา วัตถุประสงค์รายวชิา วิธีการสอน และกิจกรรม 
Active Learning เพื่อ
ตอบสนอง ELO 

การประเมินผล (ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตอบ ELO) 

ELO ของหลักสุตร 

(Course Learning Outcome: 
CLO) 

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

928-459 Special Topics in 
Business 
Information 
System 
(INFORMATION 
TECHNOLOGY 
INFRASTRUCTURE 
LIBRARY 
FOUNDATION 
(ITIL)) วิชาชีพเลือก 

การจัดการงานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
องค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานให้บริการต่างๆ พื้นฐาน
ภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบการ
จัดการและบรหิารงานในศูนย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
กระบวนการแจ้งปัญหาจากลูกค้า
และขั้นตอนการให้บริการ สัญญา
ระดับการให้บริการ การส่งมอบ
งานบริการ การวางแผนการ
ให้บริการ การบริหารทรัพยากรใน
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น โครงการ ลิขสิทธ์ซอฟต์แวร ์
ซอฟต์แวร์ประยกุต์ เป็นต้น แผน
รองรับให้ธุรกิจทางานต่อเนื่อง 
(Business Contingency Plan) 
แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
(Disater Recovery Plan) และ
มาตราฐาน Information 
Technology Infrastructure 
Library (ITIL) 

1 อธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
การ เรียนการสอนในชั่วโมง
แรก และพยายามสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม ในการ 
สอน 
2 การบรรยายในชั้นเรียน 
3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น 
ปัญหาและความต้องการ 
4 มอบหมายงานกลุ่ม
ลักษณะ เป็นโครงงานขนาด
เล็ก 
5 มอบหมายงานกลุ่มมี
รูปแบบ เป็นโครงงานขนาด
เล็ก 

1 สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
เเละ สังเกตพฤติกรรมขณะ
สอบ 
2 ผลการสอบ 
3 การประเมินผลงานจากงานที่ 
มอบหมายไปให ้
4 ประเมินจากผลงานที่
มอบหมาย ไปให้ และสังเกต
พฤติกรรม จากการรายงาน
หน้าชั้น 
5 ประเมินผลจากรายงาน 
ประเมินผลจากการรายงาน 
ผลงานหน้าชั้น 
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4.3 Teaching and learning activities enhance  life-long learning [6] กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- หลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตให้กับนักศึกษาดงันี้ 
 กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย นกา รสอนวิ ช า โ ค ร ง ง าน มี

กระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการศึกษา
ค้นหาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานจริง นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง และท าการทดลอง
ประยุกต์ความรู้กับงานจริง เช่นการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา
ต่างๆรวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันกับ
ระบบงานจริง หรือ ให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยเพื่อน าทฤษฎี
ที่ได้จากมาท าการทดลองวิธีการหรือประยุกต์ทฤษฎีเพื่อให้
เ กิ ดผลงานใหม่  อี กทั้ งการสอบในวิชา โครงงาน เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้ง
ด้านการน าเสนอปากเปล่าและการเขียนรายงาน เพื่ออธิบาย
ทฤษฎีที่ใช้ ตลอดจนผลการด าเนินงานหรือผลการทดลอง 

 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสัมมนา มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นความรู้จากงานวิจัยจากแหล่ง
ต่างๆภายนอกห้องเรียน น าความรู้ที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ 
อภิปรายหน้าช้ันเรียน โดยมีอาจารย์กรรมการสอบเป็นผู้
ประเมินผลและผู้ช้ีแนะข้อปรับปรุง ซึ่งกิจกรรมในรายวิชานี้ยัง
ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาทั้งการอ่านและการเขียน คือ
การอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์และ เขียน
รายงานสรุปประเด็นส าคัญและยังมีการฝึกทักษะการน าเสนอ
ปากเปล่าอีกด้วย 

 รายวิชาสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
กิจกรรมนี้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องของการ
ท างานเป็นกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น การมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อีกทั้งทักษะในการสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงาน มีทักษะการน าเสนอผลงานในที่ประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตจากระบบทวนสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของ
แต่ละรายวิชา นอกจากนี้หลักสูตรได้รับข้อมูลผลการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเมื่อจบหลักสูตรในมุมมองของนักศึกษาโดยการตอบ
แบบสอบถามการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้เมื่อจบการศึกษา 

 มีโครงการพัฒนานักศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษา มี
การประชุมวางแผนการพัฒนานักศึกษา ก าหนดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนตามหลักสูตร เช่น 

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

2. โครงงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z953

1iUvbPKLC5uphw2iNhvvduAGy7Iu และ 
3. โครงงานสหกิจ 

https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0l
OZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1z
qh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVD
UQXaP6pznEIp1Xk 

4. แผนโครงกาพัฒนานักศึกษา  
(โฟลเดอร์ AUN 10  
โครงการพัฒนานักศึกษา 2562 หลักสูตร IS.pdf) 

5. ภาคผนวก ซ ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา และ
ผลการประเมินโครงการ 
6. ผลงานจากโครงงานนักศึกษา ที่ได้รับน าเสนอประชุม
วิชาการระดับชาติ  

O Software License Checking for Extended 
Enterprise Risk Management ในงาน The 3rd 
Technology Innovation Management and 
Engineering Science International 
Conference (TIMES-iCON2018) วันท่ี 12-14 
ธันวาคม 2561 
http://times-icon.org/2018/ 
(เอกสารบทความวิชาการ เรื่อง Software 
License Checking for Extended Enterprise 
Risk Management)  

O เว็บไซตค์ู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe 
Captivate และโปรแกรม Articulate Storyline 
Adobe Capt vate and Articulate Storyline 
web tutorials งาน The 4th National 
Conference in Knowledge & Digital Society, 
KDS 2018 ระหว่างวันท่ี 24-25 ธันวาคม 2561 
(เอกสารบทความเรื่อง เว็บไซต์คู่มอืการใช้งาน
โปรแกรม Adobe Captivate และโปรแกรม 

https://tqf.psu.ac.th/
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โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android 
Application หรือการเข้าร่วมอบรม Idea Challenge จัดโดย 
Pe-seda ศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ
ได้ 

 สนับสนุนการน าเสนอผลงานนักศึกษาในกิจกรรม
ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร  ห รื อ  ก า ร ตี พิ มพ์
วารสารวิชาการ 

Articulate Storyline Adobe Capt vate and 
Articulate Storyline web tutorials) 

 
โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ล าดับ ชื่อโครงการ หลักฐาน วันที ่ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา ปี 1 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ 
นักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยประกอบด้วย
หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสตูรระบบ
สารสนเทศ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 

http://scit.surat.psu.ac.th/Informatio
n/index.php?page=news_detail.php
&ne_id=21&ne_category=1 

วันท่ี 7 สิงหาคม 
2561 

2 มอ.วิชาการ IT.B Showcase 
นักศึกษาแสดงผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศไป
ใช้ในงานด้านธุรกิจ ได้รับการตอบจากผู้เข้าร่วมงาน 
ทั้งนักเรียน นักศึกษา สร้างแรงบนัดาลใจ ส าหรับผู้ที่
สนใจวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร ์

http://scit.surat.psu.ac.th/Informatio
n/index.php?page=news_detail.php
&ne_id=25&ne_category=1 

วันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2561 

3 โครงการบณัฑิตคืนสู่เหย้า เล่าประสบการณ์และ
วิภาคหลักสูตร IT.B 2018 
 
หลักสตูรธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ จัดโครงการ
บัณฑิตคืนสู่เหย้า เล่าประสบการณ์และวิภาค
หลักสตูร IT.B 2018 ที่จบการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 
จัดขึ้่น ณ วันท่ี 15 กันยายน 2561 เพื่อแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต สร้างความสามัคครีะหว่างรุ่นพี่ และ
รุ่นร้อง และบอกเล่าประสบการณก์ารหางานท า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสตูรหลงัจากจบไปท างาน
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
แบบสอบถามภาวะการมีงานท า สามารถเข้ากรอก
ได้ที ่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdYDYms2JYlNa7u6K6-3-
ubSJcWu5xRby1eWYW2Mo_QwzbkZA/viewf
orm?fbclid=IwAR2AFw3y0XlCwG5_IdDdfZBc
HfbCtywgkPAb2nxneev9IK2swGVFo6emp1w 

http://scit.surat.psu.ac.th/Informatio
n/index.php?page=news_detail.php
&ne_id=23&ne_category=1 

วันท่ี 15 
กันยายน 2561 

4 โครงการ Workshop การพัฒนา Web MAP 
Application ด้วย Google MAP API 
 

http://scit.surat.psu.ac.th/Informatio
n/index.php?page=news_detail.php
&ne_id=24&ne_category=1 

วันท่ี 29-30 
กันยายน 2561 

http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=21&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=21&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=21&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=25&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=25&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=25&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=23&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=23&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=23&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=24&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=24&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=24&ne_category=1
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โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ล าดับ ชื่อโครงการ หลักฐาน วันที ่ 

โครงการ Workshop การพัฒนา Web MAP 
Application ด้วย Google MAP API จัดขึ้นในวัน
เสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561 เวลา 9.00-
16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ส าหรับ
หลักสตูร ITB และ IS 

5 นักศึกษาหลักสตูรธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศรับ
รางวัลชนะการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 

http://scit.surat.psu.ac.th/Informatio
n/index.php?page=news_detail.php
&ne_id=28&ne_category=1 

16 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 

  นักศึกษาหลักสตูรธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศรับ
รางวัลชนะการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา  
ม.อ.สุราษฎรฯ์ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 
ครั้งท่ี 3( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562) ครั้งท่ี 3 ณ 
หอประชุมวิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้รับรางวัลดังนี้ 
นายณัฐพล วงษ์ทิพย ์   
ช่ือโปรเจค : "ระบบบริหารจัดการ การสมัครสมาชิก
ผู้ใช้แพลตฟอร์ม Open-D" 
สถานประกอบการ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทราพร วริทรเวช 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดีเด่น 
นายติณณภพ ชิณนะพงศ์    
ช่ือโปรเจค : "ระบบแสดงข้อมลูแบบแดชบอร์ด
ส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ด
พันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์คัดและช้ันพันธุ์หลัก" 
สถานประกอบการ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิNECTEC 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทโปสเตอร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีีเด่น 
 นายพุทธมนต์ นนทะแก้ว  
ช่ือโปรเจค : ระบบแจ้งซ่อม Helpdesk Services 
สถานประกอบการ : บริษัท  ISUZU อันดามันเซลล ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ผศ.อภิรดา ธาดาเดช  
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีีเด่น 
  
นางสาวยวิษฐา พิมพา  
ช่ือโปรเจค : พัฒนา API ส าหรับดงึข้อมูลโปรโมช่ัน

    

http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=28&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=28&ne_category=1
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=28&ne_category=1
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โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ล าดับ ชื่อโครงการ หลักฐาน วันที ่ 

ของบริษัททิพยประกันภัยด้วยแอพพลิเคช่ัน Sales 
Kit 
สถานประกอบการ : บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สันติ โชติแก้ว 
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีีเด่น 

6 Workshop Web Technology ReactJS and 
React Native 
 
เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนา Web 
Application และ Mobile Application 
โดย ศิษย์เก่า คณุทินกฤต หนุอักษร ต าแหน่ง 
พนักงานอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท  
King Power 

http://scit.surat.psu.ac.th/Informatio
n/index.php?page=news_detail.php
&ne_id=34&ne_category=2 
 
https://www.facebook.com/warintar
awej/media_set?set=a.10218270087
489428&type=3 

22-23 ธ.ค. 
2561  

7 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นวชิาการจาก
อาจารยส์่่นักเรียน(ปจัฉิมนิเทศ IT.B) 

https://www.facebook.com/warintar
awej/media_set?set=a.10218270036
088143&type=3 

21 ธ.ค. 62 

8 โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2562 สาขาคณติศาสตร์ประยุกตแ์ละสารสนเทศ  

https://www.facebook.com/AMIPSU
SURAT/photos/pcb.4754428199070
31/475442639907049/?type=3&thea
ter 

21 ก.ค. 62 

9 โครงการติดตามและดูแลผลการเรยีนนักศึกษา
หลักสตูร ITB และ IS ปีการศึกษา 2561 

https://www.facebook.com/photo.p
hp?fbid=10218737276008849&set=
pcb.10218737279208929&type=3&t
heater&ifg=1 

1 มีค 62-31 
พค. 62 

10 โครงการจดัสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 

https://www.facebook.com/photo.p
hp?fbid=10219051451383037&set=
pcb.3074291602597651&type=3&th
eater&ifg=1 

ระหว่างวันท่ี 
16-17 พ.ค. 
2562 

 

  

http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=34&ne_category=2
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=34&ne_category=2
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/index.php?page=news_detail.php&ne_id=34&ne_category=2
https://www.facebook.com/warintarawej/media_set?set=a.10218270087489428&type=3
https://www.facebook.com/warintarawej/media_set?set=a.10218270087489428&type=3
https://www.facebook.com/warintarawej/media_set?set=a.10218270087489428&type=3
https://www.facebook.com/AMIPSUSURAT/photos/pcb.475442819907031/475442639907049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AMIPSUSURAT/photos/pcb.475442819907031/475442639907049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AMIPSUSURAT/photos/pcb.475442819907031/475442639907049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AMIPSUSURAT/photos/pcb.475442819907031/475442639907049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218737276008849&set=pcb.10218737279208929&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218737276008849&set=pcb.10218737279208929&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218737276008849&set=pcb.10218737279208929&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218737276008849&set=pcb.10218737279208929&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219051451383037&set=pcb.3074291602597651&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219051451383037&set=pcb.3074291602597651&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219051451383037&set=pcb.3074291602597651&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219051451383037&set=pcb.3074291602597651&type=3&theater&ifg=1
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AUN 5 Student Assessment 
 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 
5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]        

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    4.0    

 
  

AUN-QA Criterion  
1.  Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

and new assessment methods are developed and tested. 
8.  Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
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ผลการด าเนินงาน : 
5.1The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected  
     learning outcomes [1, 2] การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสมัฤทธิข์องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  กระบวนการรับนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรฯ ก าหนด
แผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีตาม
เล่ม มคอ.2) หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษา
อย่างชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) และระบบวิธี
พิเศษซึ่งด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการเยาวชนร่ม
ศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชรนครินทร์ และ
โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ มีการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปตามด าเนินการประชาสัมพันธ์
Roadshow ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และมีการโรงเรียน
ต่างๆในภาคใต้ด้วย โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี 
-  หลักสูตรมีการแจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อสื่อสารและจัดระบบให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละรายวิชามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
และวิธีการประเมินผล โดยให้มีการระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของทุก
รายวิชาโดยประธานหลักสูตร 
-  ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรมีการติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา และ อาจารย์ที่
ปรึกษา อีกทั้งมีระบบการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาในที่
ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้มีการจัดโครงการให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะกับนักศึกษาในที่ปรึกษาเพื่อติดตามและ
วางแผนการเรียนเป็นประจ าทุกปี (http://sis.surat.psu.ac.th) 
- ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร มีวิธีการประเมินนักศึกษาที่
หลากหลายครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตรและรายวิชา เช่น การประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย
วีธีการสอบข้อเขียนอัตนัย และมีการประเมินผลการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาในรายวิชา สัมมนาและโครงงาน รวมทั้ง
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอกด้วยการน าเสนอ
ผลงานในระดับภาควิชาฯ น าเสนอผลงานสู่สาธารณะ และการ
น าเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  การประเมินนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 สาขาวิชาฯ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และมีการประชุม 
การประเมินข้อสอบก่อนน าไปใช้สอบในทุกภาคการศึกษา มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องของระดับขั้น
คะแนน ก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบ 

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

2. มคอ. 3-6 
3. ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://sis.surat.psu.ac.th 
4. ผลการสอบ Tell Me More ปีการศึกษา 2561 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.p
hp?id=167 

https://www.facebook.com/งานรับนักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://www.facebook.com/งานรับนักศึกษา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://sis.surat.psu.ac.th/
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-  หลักสูตรได้มีการก ากับการการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละ
ด้าน โดยมีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และ 4  มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชา
ทัง้หมดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
และมีการรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 และ มคอ 
6 ของทุกรายวิชา น าผลการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากการ
ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา เพื่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
- การประเมินนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร และหลักสูตรมีระบบให้นักศึกษาสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ Tell Me More ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,  
     rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5] การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย 
ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี  ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทราบ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตรมีระบบการแจ้งให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทุกวิชา 
รับทราบเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการประเมินผลให้นักศึกษาทราบ
ผ่านการประชุมภาควิชาฯ ก่อนเปดิภาคการศึกษา 
-  แต่ละรายวิชามีการช้ีแจงรายละเอียดของการวัด และการ
ประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านแผนการสอนของรายวิชา 
(Course Syllabus) และ มคอ.3 โดยมีการช้ีแจงให้กับผู้เรียนใน
คาบแรกของการเรียนในรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้มีการน า
เอกสารไปไว้ที่เว็บไซต์ หรือ ClassStart ของรายวิชา นั้นอีก
ด้วย 
-  ระหว่างการศึกษาในรายวิชา หลักสูตรก าหนดให้แต่ละ
รายวิชามีการประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค และผลคะแนน
ปฏิบัติการ ให้นักศึกษารับทราบหลังการสอบ ก่อนก าหนดวัน
สิ้นสุดการถอนรายวิชา 
-  เกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน เช่น 
รายวิชาสัมนา หรือโครงงานนักศึกษา  มีมาตรฐานและก าหนด
รายละเอียดไว้ชัดเจน เนื่องจากผ่านการประชุม และตกลง
ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นของหลักสูตร ทั้งก่อน
และหลังการเรียนทุกภาคการศึกษา (ตัวอย่างเกณฑ์การประเมนิ
วิชาโครงงาน และสัมนา) 
- หลักสูตรยังมีการประชุมทวนสอบเกรดของแต่ละรายวิชาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมยุติธรรมในการให้
ระดับขั้นคะแนนก่อนการแจ้งระดับผลการเรียนผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษารับทราบ 

 

1.  มคอ.3  ในระบบออนไลน์เว็บไซต์ 
https://tqf.psu.ac.th/ 
2.  ภาคผนวก ช ตัวอย่างกิจกรรมวิชาโครงงานบูรณาการ

งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัวิชาโครงงาน 
(โฟลเดอร์ AUN 5 เกณฑ์การประเมินรายวิชาโครงงาน I 
และ โครงงาน II) 

3. เกณฑ์การประเมินรายวิชาสัมนา (โฟลเดอร์ AUN 5 
แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอสัมมนา) 

 

https://tqf.psu.ac.th/
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
     reliability and fairness of student assessment [6,7] วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้ 
คะแนน มกีารประกันความเท่ียงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตรฯ มีกระบวนการแจ้งให้ผู้สอนทุกรายวิชาทราบ ก่อน
การประเมินข้อสอบกลางภาค และปลายภาคเพื่อเตรียมตัวออก
ข้อสอบและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่า  มีความ
สมเหตุสมผล มีความน่าเช่ือถือก่อนส่งให้กรรมการประเมิน
ข้อสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
-   หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน
ที่มีความถนัดในสาขาวิชา ซึ่งไม่รวมผู้ออกข้อสอบพิจารณา
ประเมินข้อสอบกลางภาค และปลายภาค ก่อนน าข้อสอบไปใช้
ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน จะมีการประชุมกันในกลุ่ม
ผู้สอนเพื่อตกลงเรื่องหัวข้อในการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบ และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ตรงกัน เพื่อ
ความยุติธรรมส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม 
- ในส่วนของการประเมินระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาจะท าการ feedback ให้
นักศึกษาทราบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการ
ถามตอบระหว่างเรียน ทดสอบย่อย แจ้งผลการทดสอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างและหลังเรียน  การวิพากษ์ การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน เป็นต้น 
- อาจารย์ผู้สอนได้จัดจ านวนช่ัวโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-6 
ช่ัวโมงเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบ ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาใน
การเรียนการสอนเฉพาะราย   
-  รายวิชาสมันา  มีจัดการเรียนการสอนแบบ Problem base 
learning และได้จดัท า Rubrics เพื่อให้การประเมินน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรมแก่นักศึกษา 

1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินข้อสอบ  
โฟลเดอร์ AUN 5  
ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินข้อสอบ 
 

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

 

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

-  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาแจ้ง
คะแนนการสอบกลางภาคก่อนหมดเขตการถอนรายวิชา ที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ หากนักศึกษาได้ผลสอบกลางภาคที่
ไม่พึงประสงค์ก็สามารถถอนรายวิชานั้นได้ 
-  นักศึกษารับทราบเกณฑ์การให้คะแนน ของรายวิชาจาก
อาจารย์ผู้สอนในช่ัวโมงแรกของแต่ละรายวิชาเพื่อ ให้สามารถ
ตัดสินใจวางแผนการเรียนหลังประกาศผลคะแนนสอบกลาง
ภาคได้  
  -  ในรายวิชามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เช่น การ
เฉลยการบ้าน ข้อสอบ หรือเรียกพบนักศึกษารายบุคคลเพื่อช้ี
ข้อบกพร่องและแนะน าข้อแก้ไข โดยกระท าหลังจากท่ีนักศึกษา
ส่งงาน หรือ สอบเสร็จ เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อบกพร่อง
ของตนเองและน าไปปรับปรุงการเรียนให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 

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

     และสรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของศิษย์เก่า 
และความพึงพอใจต่อคณุภาพหลกัสูตรหลักสูตร
บริหารธรุกิจ (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) ((โฟลเดอร ์
AUN 5 ไฟล์สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของศิษย์
เก่า และความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสตูรหลักสตูร
บริหารธรุกิจ (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) 

2.   รายละเอียด มคอ.5 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2PmsZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2PmsZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2NnSTRLhpPf6EILLmG_jS78G3bOQFARpkpNwKP4M2PmsZw/viewform
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-  อาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาต้องด าเนินการส่งระดับขั้น
คะแนนท่ีผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับขั้น 
ผ่านระบบออนไลน์ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ระเบียบข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 

3.   ตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
(โฟลเดอร ์AUN 5 ไฟล์ ประกาศคะแนนสอบวิชา 928-323) 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

-  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประธานหลักสูตรฯ แจ้ง
ให้นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงการอุธรณ์ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ของ
ภาควิชาฯ  
-  หลังจากการประกาศคะแนนสอบ นักศึกษาสามารถขอดูการ
ให้คะแนนสอบจากอาจารย์ผู้สอนได้ ถ้านักศึกษาพบว่าการให้
คะแนนไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯ มีระบบการร้องเรียนของ
นักศึกษาผ่านภาควิชาฯหรือ ผ่านคณะฯ อีกช่องทางหนึ่งได้ 
 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 
https://www.facebook.com/warintarawej/medi
a_set?set=a.10220010053067480&type=3 

2. ภาพกิจกรรมโครงการ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา 
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
2114571025226209&set=t.1407998264&type=3&th
eater) 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม การประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
(โฟลเดอร์ AUN 5 ไฟล์ ประกาศคะแนนสอบวิชา 928-323) 
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AUN 6 Academic Staff Quality   
 

 
 
 
 
  

AUN-QA Criterion  
1.  Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to ensure that the quality and 
quantity of academic staff fullfill the needs for education, research and service. 
2.  Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service. 
3.  Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 
 assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 
 they deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4.  Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes teaching, research 
and service. 
5.  Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6.  Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7.  All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into account their 
academic freedom and professional ethics. 
8.  Training and development needs for academic staff are systematically identified, and appropriate training and 
development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9.  Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service. 
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement. 
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ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 
6 Academic Staff Quality   1 2 3 4 5 6 7 

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

6.4 Competences of academic staff are identified 
andevaluated [3] 

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)   3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Page 25 
 

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

Professors - - - - 
Associate Professors     
Assistant Professors - 1 1 - 
Full-time Lecturers 2 4 6 66.67 
Part-time Lecturers - - - - 

Visiting Professors/Lecturers - - - - 
Total 2 5 7 66.67 

หมายเหตุ มีอาจารย์ทีย่ืมตัวมาท างานจ านวน 1 คน (ผศ.อภิรดา ธาราเดช) 
 
 
Academic  

Year 
ค่า FTE อาจารย์ 

ITB IS 
2561 16.44 49.78 

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

Year 
Types of Publication Total No. of Publications 

Per Academic Staff Institutional 
conference 

National 
conference 

National International 

2561 2 1 2  5 (5/14*100= 35.71 

2560   1 3 4 (4/14*100)= 28.57 
2559    2 2 (2/14*100) = 14.28 
2558    2 2 (2/14*100) = 14.28 
2557    1 1 (1/14*100) = 7.14 
รวม     14 100 

หมายเหตุ : ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ฯ เป็นผลงานวิจยัของอาจารย์ประจ าหลักสตูรโดยนับท้ังที่ตพีิมพ์ในลักษณะวารสาร 
และการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน : 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 
-  มีแผนอัตราก าลังเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงข้ึนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครต าแหน่งสายวิชาการที่ตรงตาม
หลักสูตร 
-  ใช้กระบวนการสรรหา คัดเลือก และบรรจบุุคลากรใหม่ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดก าหนดไว ้

1. กระบวนการวิเคราะห์อตัราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
(โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 1) 
2. ประกาศรับสมัครอาจารย์ โดยงานบุคคลของวิทยาเขต 
3. ผลการวเิคราะห์อัตราก าลังโดยงานแผนและนโยบายของ
วิทยาเขต 
4. การก าหนดคณุลักษณะต าแหนง่งานสายวิชาการ 
(โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 2) 

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

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

1. ภาระงานสอนประจ าปีการศึกษา 2561 (โฟลเดอร์ AUN 
6 ไฟล์เอกสารแนบ 3-1 และ 3-2) 
2. ผลการประเมิน TOR จากเว็บไซต์ http://tor.psu.ac.th 
3. การจัดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละชั้นป ี
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  มีอัตราการก าลังเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร  
- การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงสมรรถนะ         ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
สอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามี
การก าหนดคุณสมบัติ/เง่ือนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่
รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่มี
ความรู้  ความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนินการสรร
หาเป็นไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสารแนบ) มี
วิธีการพอสังเขป ดังนี้ 
1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลอืก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

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

2.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานในฐานะอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลยั ท่ี
เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/ 

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

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

 

http://tor.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/
http://tor.psu.ac.th/
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3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลอืกพิจารณาผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการ
สอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลอืก 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับ
สมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  
 
กระบวนการคดัเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก โดยมี
คณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่
มหาวิทยาลยัก าหนด ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบด/ีคณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดบัหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคณุวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และ
ประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห ์
4. ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ใน
ประกาศรับสมคัร 
5.กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
- มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะฯ และมหาวิทยาลยั 
- หลักสตูรฯ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน า

ด้านการสอน การท าวิจัย และอื่นๆ 
- มีการก าหนดภาระงาน 4 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน การท า

วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ผา่นท่ีประชุมของภาควิชาฯ 

- มีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบตัิงาน TOR (ตาม
รอบการประเมิน)ตามเกณฑ์ของภาควิชาฯคณะฯและ
มหาวิทยาลยั 

- ให้ความเป็นอิสระทางวิชาการในการท าวิจัยและการเลือกผลิต
สื่อการสอน 

- มีการช้ีแจงก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและวิธีเกณฑ์การ
ประเมินอย่างชัดเจน โดยผ่านการประชุมภาควิชาฯ 
☑6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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-  มีการเลือกและชี้แจงข้อก าหนดสมรรถนะบคุลากรตามภาระ
งานอาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารยผ์ู้สอนอย่างชัดเจน ผ่าน
การประชุมสาขาวิชาฯ 
- ใช้หลักการประเมินประสิทธิภาพ และสมรรถนะบุคลากรตาม
ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารยผ์ูส้อนทุกคนซึ่ง
หลักสตูรฯ ใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (TOR)   
-  หลักสูตรมีการแจ้งอาจารย์ว่ามีคุณสมบัติ และปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- มีการช้ีแจง แจ้งข้อเสนอแนะและชื่นชม ผลการประเมิน 
สมรรถนะบุคลากร 
- หลักสตูรฯมีการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
โดยนักศึกษา 

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

2.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานในฐานะอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลยั ท่ี
เว็บไซตh์ttps://hrmis.psu.ac.th/ (โฟลเดอร์ AUN 6 
ไฟล์เอกสารแนบ 5-3) 

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

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

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

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมและไป
เสนอผลงานท้ังในและต่างประเทศ มีการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการไปร่วมอบรม และ โดยให้อาจารย์ทีเ่ข้าร่วมน า
ความรู้ที่ไปอบรมมาถ่ายทอดให ้ อาจารย์ท่านอ่ืนๆได้รับรู้ความรู้
ใหม่ๆร่วมกันในช่วงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของการประชุมภาควิชา
ฯ ทุกเดือน 

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

(ตารางที่ 6.1) 
4. ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตร์ (โฟลเดอร์ AUN 6 ไฟล์เอกสารแนบ 
AUN6-ข้อ4) 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ระบบการให้รางวัลและการยกย่องบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่อง
ในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 
10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 
30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 
บาท 

1.  เงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ     

2.  การรับทุนวิจยัของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
    (ตารางที่ 6.3) 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตร ฯ มีทั้งผลงานวิจยั  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

https://competency.psu.ac.th/competency/
https://hrmis.psu.ac.th/
https://hrmis.psu.ac.th/
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- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมผีลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal  ISI, 
Scopus  จ านวน  3  ผลงาน (ตารางที่ 6.2) 
-  ในปีการศึกษา 2560 มีผลงานของนักศึกษาได้รับการตอบรับให้
เข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  (ตารางที ่
6.2) 
 

2. โครงงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ของนักศึกษา 
 

 
 ตารางที่ 6.1 การเข้าร่วมพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสตูร  

ผู้เข้าร่วม ช่ือกิจกรรม ช่วงเวลา สถานท่ี 
อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชร
รัตน ์

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) 

24 กรกฎาคม – 24 
กรกฎาคม 2560 

โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.
สุราษฎร์ธาน ี

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช หลักสตูรการพัฒนาอุปกรณ์และออก 
แบบ เทคโนโลยี IoT วันธรรมดา รุ่น 3 

อบรม 2 วันคือพุธที่ 
10 และพฤหสับดีที่ 
11 กรกฎาคม 2562 
เวลา 9.00 น. – 
16.00 น. 

สมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย กรุงเทพ 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ 

23-25 ก.ค. 62 โรงแรมขนอมซันไรท์ จ.
นครศรีธรรมราช 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ 

23-25 ก.ค. 62 โรงแรมขนอมซันไรท์ จ.
นครศรีธรรมราช 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ Fundamental Statistics for 
Advanced Analysis & Research 

15-16 มิ.ย 62 กรุงเทพฯ 

ดร.ณัฐพร ทองศร ี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Advanced 
Excel Macro &VBA 

10-11 มิถุนายน 
2562 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 IoT111 – หลักสตูรการพัฒนาอุปกรณ์
และออกแบบเทคโนโลยี IoT 

10-11 กรกฎาคม 
2562 

สมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย 
อาคารนารติะ ช้ัน 7 ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
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 ตารางที่ 6.2 ผลงานตีพิมพ ์

ช่ือผู้เขียน ปีท่ี
พิมพ์ 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี เลข
หน้าท่ี
พิมพ์ 

วิชชุตา มาชู  
ณัฐยา ยวงใย 
และภัทราพร วริ
นทรเวช 

2662 ศักยภาพการเป็นเมืองไมซ์ของ
จังหวัดชุมพร 

การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
IAMBEST ครั้งท่ี 4 
The 4th 
National 
Conference on 
Informatics, 
Agriculture, 
Management, 
Business 
administration, 
Engineering, 
Science and 
Technology 

  116-
122 

THANATCHAPHA
N PETCHARAT 

2018 
 
 
 
 
 
 

Salted Eggs Manufacture 
Management of 
Information System: A Case 
Study of Seang – detch 
Farm. 2018 3rd Technology 
Innovation Management 
and Engineering Science 
International Conference 
(TIMES-iCON) (2018, 1). ธ.ค.
2561, p.1-4. IEEE 

International 
Conference 
(TIMES-iCON) 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 

p.1-4 
 
 

THANATCHAPHA
N PETCHARAT 
 
 
 
 

2561 
 
 
 
 
 

Software License Checking 
for Extended Enterprise 
Risk Management 

International 
Conference 
(TIMES-
iCON2018)The 
3rd Technology 
Innovation 
Management 
and Engineering 
Science 

 12-14 Dec 
2018 
 
 

 

THANATCHAPHA
N PETCHARAT 

2561 
 
 

เว็บไซตค์ู่มือการใช้งานโปรแกรม 
Adobe Captivate และ
โปรแกรม Articulate 
Storyline Adobe Captivate 
and Articulate Storyline 
web tutorials  

The 4th 
National 
Conference in 
Knowledge & 
Digital Society, 
KDS 2018 

 12-14 Dec 
2018 
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ช่ือผู้เขียน ปีท่ี
พิมพ์ 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี เลข
หน้าท่ี
พิมพ์ 

ดร.สภุาภรณ์ ชัย
อารยะเลิศ 

2562 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร: ศูนย์
เรียนรู้พืชสมุนไพร ชุมชนบึงขุน
ทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต ้

 กรกฎาคม-
ธั น ว า ค ม 
2562 

 

Thongsri, N., 
Shen, L., & Bao, 
Y. , (2019) 

2562 Investigating academic 
major differences in 
perception of computer 
self-efficacy and intention 
toward e-learning adoption 
in China. (Web of Science) 

Innovations in 
Education and 
Teaching 
International 
 
 

  1-13 

Nattaporn 
Thongsri, Liang 
Shen, Bao 
Yukun, (2019) 

2562 "Does academic major 
matter in mobile assisted 
language learning? A quasi-
experimental study”. 
(Scopus) 

The 
International 
Journal of 
Information and 
Learning 
Technology 

 36 21-
37 

Thongsri, N., 
Shen, L., & Bao, 
Y. (2019). 

2562 Investigating factors 
affecting learner’s 
perception toward online 
learning: evidence from 
ClassStart application in 
Thailand. (Web of Science) 

Behaviour & 
Information 
Technology 
 

  1-16 

 
ตารางที่ 6.3 ข้อมูลโครงการวิจัย 
ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผู้วิจัย งบประมาณ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา 

โครงการ 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้านพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์ม
น้ ามั น  โ ร งงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบ โรงงานกลั่นน้ ามัน
ปาล์มบริสุทธิ์  ในขอบเขต
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
และกระบี่  

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช, 
ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย, 
ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ ์

463,800 งบบูรณาการ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน 
2562  

การพัฒนาศักยภาพการจัด
จ า ห น่ า ย แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
ผลิ ตภัณฑ์ ใ หม่ จ ากผ้ า ทอ
พื้ น บ้ า น  ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษา
วิ สาหกิจ ชุมชนกลุ่ มผ้ าทอ
พื้นบ้านภาคใต้ 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 
ผศ. ดร. เกษราภรณ์ สุตตา
พงค์ 

598,840 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

1 มกราคม 
2560-31
ธันวาคม2562 
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การออกแบบและพัฒนาเว็บ
พอร์ทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า ผ้ า ท อ
พื้นบ้าน กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอ
นาหมื่นศรี 

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 250,000 ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช) ปี 2561 

1 ตุลาคม 
2561- 30 
กันยายน 2562 

3.โครงการพัฒนาทรัพยากร 
ชายฝั่งโดยการปลูกมะม่วง 
หินมะพานในพ้ืนท่ีดินเค็ม 
และน้ ากร่อยส่งเสริมอาชี 
พเกษตรกรชุมชน 
 
 
 

-ผศ. อภิรดา ธาดาเดช 
-ผศ. ดร. วิกันดา 
รัตนพันธ ์
-ดร. อัจฉริยะ โชติขันธ์ 
-ดร. นิตยา อัมรัตน์ 
-อาจารย์ จิรยุทธ์ 
จันทนพันธ ์
-นายเจษฎา โชคเจริญผล 

1,200,000.
00 

กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานค 
รินคร์ วิทยาเขต สุราษฎร์
ธาน ี
 

ระยะเวลา 
4 ปี 
โดยเริ่มตั้งแต่เ 
ดือนตุลาคม 
2562 ถึง 
กันยายน 66 

 
ตารางที่ 6-4 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ 
 
ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผู้ด าเนินการโครงการ งบประมาณ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา 

โครงการ 
1.โครงการบริการวิชาการ : 
กิ จ ก ร ร ม  ที่ ป รึ ก ษ า ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า ด้ า น
อุตสาหกรรมสมุนไพรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
โครงการจัดตั้ งศูนย์ปฎิรูป
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สู่ อ น า ค ต 
( Industry Transformation 
Center: ITC)  ระดับภูมิภาค
พื้นที่ภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและ
อันดามัน) 

อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ 
: หัวหน้าโครการ 
อาจารย์ ศิ วิ ภา  พฤฒิคณี  : 
คณะท างาน 
ด ร .จิ น ด า  ค ง เ จ ริ ญ   : 
คณะท างาน 
 
 

600,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาค 10 

30 พฤษภาคม 
2561 – 20 
กันยายน 2561  

2. โครงการส่งเสริม SMEs เข้า
สู่ Industry 4.0 ด้วยไอที SME 
พื้ นที่ จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธานี  
ชุมพร พังงา และ ตรัง 

อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชรัตน์  : 
คณะท างาน 

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภ า ค  10 ร่ ว ม กั บ  ม .
ธรรมศาสตร์ 

กันยายน 2561 
– กพ 2562 

3.ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง ผศ. อภิรดา ธาดาเดช 
นางลาภลักษณ์ ทองธรรมชาติ 
นายราเชนทร์ เมืองหนู 

15,000 วิทยาลัยชุมชน มอ. วขสุ
ราษฎร์ธานี 

1 8 - 2 1  ก . ค .
2562 
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AUN 7 Support Staff Quality 
 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

7 Support Staff Quality  1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, 

ITfacility and student services) is carried out to 
fulfillthe needs for education, research and service 
[1] 

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

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

  ✓     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)    3.0     
 
 
 
  

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

ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลลากรสายสนับสนุน 

 

 
ผลการด าเนินงาน : 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถว้น 
สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 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 
 

1. ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลลากรสายสนับสนุน 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1.ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
2. การก าหนดคณุลักษณะต าแหนง่งานสายสนับสนุน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2561 
(โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์เอกสาร AUN 7 แนบ 1) 
2. การก าหนดคณุลักษณะต าแหนง่งานสายสนับสนุน 
(โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์เอกสารAUN 7 แนบ 2) 

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

แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลากร โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี เรื่อง
ทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจดัการเชิงระบบเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

1. ระบบข้อมูลงานประกันคณุภาพ ข้อ AUN 7 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php
?id=141 
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บุคลากรที่มสีมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร เพื่อผลักดันการ
สร้างงานตามภารกจิของหน่วยงาน 
โดยในส่วนของการวางแผนการจดัโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น 
ได้ก าหนดขั้นตอน ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีเป็นตัวแทนของ
คณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการที่หน่วยงานสนใจ
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิต่อไป 
☑7.4Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented  
to fulfil them [4] 

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

โครงการ/กิจกรรมที่จัด วันจัดโครงการ 
โครงการอบรมเสริมสรา้งสุขภาวะ การ
ท างานให้ประสบความส าเร็จอยา่ง
ยั่งยืน 

28 มิ.ย. 2562 

การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการ
และการสื่อสารในงานบริการ 

14 มิ.ย. 2562 

โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร HR for HR 

16-14 พ.ค. 2562 

โครงการบรรยายท าความเข้าใจ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

24 ก.ย. 2561 

โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลยัต าแหน่งปฏบิัติการ
วิชาชีพ ประจ าปี 2562 

25-27 ก.พ. 2562 

โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุม่
ผู้อ านวยการกองและเลขานุการคณะ 

26-28 พ.ค. 2562 

 
 

1. โครงการการจัดท าแผนกลยุทธ์และกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาวะ (นอกสถานท่ี) 

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

People 
4. ระบบข้อมลูงานประกันคณุภาพ ข้อ AUN 7 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id

=141 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
2. สวัสดิการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การด าเนินงาน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอันมีผลในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการ

1.หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ((โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์เอกสารแนบ AUN 7 แนบ 3) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจดั
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย((โฟลเดอร์ AUN 7 ไฟล์
เอกสารแนบ AUN 7 แนบ 4) 
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ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอนุกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าวิทยาเขต เพื่อ
จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรโดยค านึงถึงสภาพ ลักษณะภารกิจ
ของหน่วยงาน ความต้องการของบุคลากร จ านวนเงินทุนและ
ศักยภาพของหน่วยงาน 
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณมีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มี
ผลงานเชงิประจักษ์ปฏิบัติงานดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคณุและ
มอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นทีไ่ด้รบัการคัดเลือกในโอกาสต่างๆ 
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AUN 8 Student Quality and Support 

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

 
 
 
 

 
 
 

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

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload. 
Student progress, academic performance and workload are systematically recorded and monitored, 
feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are available to improve learning and employability. 
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, the 
institution should provide a physical, social and psychological environment that is conducive for 
education and research as well as personal well-being. 
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Total Number of Students (last 7 academic years) 

รหัสนักศึกษา ก าลังศึกษา ตกออก  ย้ายคณะหรือสาขาวิชา ลาออก 
ส าเร็จ

การศึกษา 
รวม

ทั้งหมด 

2555 0 11 0 10 32 53 

2556 0 18 11 13 52 94 

2557 0 14 8 19 42 83 

2558 6 9 10 3 26 54 

2559 32 19 13 9 0 73 

2560 15 0 1 2 0 18 

2561 14 0 0 0 0 14 

2562 7 0 0 0 0 0 
 
ที่มา: งานทะเบียน วข.สรุาษฎร์ธานี 
ผลการด าเนินงาน : 
8.1The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and  
     up-to-date [1] มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสูห่ลักสูตรอย่าง ชัดเจน ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อยา่งทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ก าหนดแผนการรับนักศึกษา (จ านวนที่นักศึกษาที่จะรับ

ในแต่ละปีตามเล่ม มคอ.2) 
 หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่าง

ชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) และ
ระบบวิธีพิเศษซึ่งด าเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการ
เยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชร
นครินทร์  และโครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้ วสงขลา
นครินทร์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไป
ตามด าเนินการประชาสัมพันธ์ Roadshow ไปยังโรงเรียน
ต่างๆทั่วประเทศ และมีการโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ด้วย 
โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี 

 นอกจากนั้นแล้วทางหลักสูตรได้ด าเนินการในส่วนของ
การจัด Road Show เฉพาะของหลักสูตรเอง โดยก าหนด
เส้นทางและโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายเอง ซึ่ งมี
คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี 

1. มคอ.2 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาทุกโครงการ เว็บไซต์ 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?i
d=144 

 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=122
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 คุณสมบัติเบื้องต้นจะพิจารณาตามคุณสมบัติตาม มคอ.2 
โดยจะมีการทบทวนวิธีการด าเนินงานและยืนยันเกณฑ์
การรับนักศึกษาทุกปี 

 ในส่วนของการรับนักศึกษาโควตาพิเศษในโครงการต่างๆ 
ที่รับนักศึกษานั้น ทางกรรมการบริหารหลักสตูรได้ก าหนด
เกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป 
และมีการกลั่นกรองใบสมัครของผู้มีคุณสมบัติก่อนการ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  โดยกรรมการ
แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดกลั่นกรองใบสมัคร และชุด
สัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร 

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

1. มคอ.2 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาในโครงการต่างๆ  
3. เกณฑ์การรับนักศึกษาในการรับตรงและ Admission 

 
 

8.3There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 
     workload [3] มีระบบก ากบั ติดตามความก้าวหน้าในการเรยีน ศักยภาพ ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรยีนอย่างเพียงพอ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ในระบบฐานข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนใน

หลักสูตรจะมีระบบติดตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ 
MIS  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล
การลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของนักศึกษาในที่
ปรึกษาได้ทุกคน ซึ่งนักศึกษาที่อยู่ในสถานะปกติ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนเองได้ 

 แต่หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนที่ต่ ากว่า 2.00 มี
ระบบการ Lock การลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่เรียน
อ่อน คือ ได้เกรดต่ ากว่า 2.00 (Critical)  ซึ่งนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าปรึกษาใน
การลงทะเบียนเรียน ซึ่งในการลงทะเบียนเรียนนั้น 
นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปกติ  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะท าการปลดล็อกให้ 

 ในส่วนของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยมีการจัดโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาทุกช้ันปี โดยในแต่ละภาคการศึกษา
นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนักศึกษาอย่างน้อย 2-3 ครั้ง  
แต่ในส่วนของนักศึกษาท่ีมีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะ
เรียกพบเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะมากกว่า 3 ครั้งได้   

 โดยในส่วนของกิจกรรมสายสมัพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษาทุกช้ันปีน้ัน จะเป็นกิจกรรมของการพูดคุย ให้
ค าปรึกษา หาแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาท้ังในเรื่อง
การเรยีน การท ากิจกรรม และอื่นๆ ท าให้อาจารย์ที่
ปรึกษามีความใกล้ชิดและนักศึกษาเข้าถึงอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ง่ายขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าว มีการวดั

1. ระบบสารสนเทศอาจารย์และนักศึกษา 
2. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศกึษา  
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ประสิทธิภาพของนักศึกษาท่ีเข้าเรยีนในทุกโครงการในปี
ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 กระบวนการจดักิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้งาน

ท า ด าเนินงานโดย งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนนิงานแบบรวม
ศนูย์บริการ ประสานภารกิจ  สนบัสนุนกิจกรรม  Non – 
Academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาการจดัการ  โดยมีโครงสร้างงานตาม
ภารกิจ ดังนี้  

 งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ท้ังทักษะทางสังคมและทักษะ
ชีวิต  เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนกัศึกษา  วินัยนักศึกษา  
คุณธรรม  จริยธรรม  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี  
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรยีมความ
พร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  และการศึกษา
ต่อ และท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และ
จัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการ
หอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ของสภานักศึกษา/
องค์การนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม
ของชมรมต่าง ๆ ท้ังทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม  
และบ าเพญ็ประโยชน์  ด้านศลิปะและวัฒนธรรม  ด้าน
สุขภาพและพลานามัย  โดยด าเนนิกิจกรรม / โครงการ
ผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้  

1. กระบวนการในการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้
แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย  

 โครงการเตรยีมความพร้อมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลยัส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.กระบวนการในการบม่เพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความ
พร้อมในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการใหม ่

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 

 โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยกระบวนการจิตปญัญาศึกษา  

1.  ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
2.  แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร 
แผนโครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรตามชั้นปี 
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 โครงการเพื่อสนับสนุนการมสี่วนรว่มในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

3. กระบวนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษา (Leader Camp) และการท างาน
ร่วมกันกับองค์กรอย่างมสี่วนร่วม  

 โครงการเวทีคณุภาพ  
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม  

4.เตรียมความพร้อมส าหรับการกา้วสู่โลกแห่งการท างาน  
 โครงการท างานเป็นกเ็ป็นสุข 
 โครงการนดัพบแรงงาน 
 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า 

(บรรยายให้บณัฑติเพื่อสนับสนุนการท างาน) 
 ในส่วนของหลักสูตรกรรมการบรหิารหลักสูตร

ได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ให้กับนักศึกษาของหลักสตูรเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งทั้งทางวิชาการ 
คุณธรรมและจรยิธรรม เช่น โครงการบ่มเพาะ
นักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพเลือก โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานและสหกิจ โครงการ
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft โครงการ
ปัจฉิมสาขา โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการ 
Meeting and byenior  และโครงการสาย
สัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศกึษา เป็นต้น 
ในส่วนของรายวิชาเฉพาะของหลกัสูตรนั้น ท้ัง
วิชาชีพและวิชาแกน อาจารย์ผูส้อนได้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชาด้วยเช่นกัน 
เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้พิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 

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

 นอกจากน้ี งานพัฒนานักศึกษา มีการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและ
บริบททางสังคม โดยการจดัการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจินตปัญญา
ศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง 
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กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผา่นกิจกรรม
ดังต่อไปนี้  

 โครงการปลูกเพาะรัก  กิจกรรมทีรุ่่นพี่ ซึ่งเคย
ผ่านกิจกรรมจดัดอกไม้จัดใจ ได้ร่วมกันปลูก
ดอกไม้ ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ เพื่อเตรียม
ดอกไมไ้ว้ให้น้องๆ ปี1 ท่ีจะเข้ามาได้ใช้ในการ
เรียนจดัดอกไม้  

 โครงการศลิปะแห่งชีวิต รูจ้ักตนเอง เข้าผู้อื่น 
กิจกรรมส าหรับการเตรยีมความพร้อมในการใช้
ชีวิตมหาวิทยาลยัให้แก่น้องๆ ปี 1 ซึ่งกิจกรรม
จะถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจดั
ดอกไม้โคริกะ เช่ือมโยงสู่การมองเห็นความงาม
ในตนเองและผู้อื่น  

 โครงการต้นกล้าจติอาสา กิจกรรมต้นกล้าจติ
อาสา สู่วีถีเกษตรธรรมชาติ : แปลงผักชาวหอ 
ปุ๋ยหมักเกษตรธรรมชาต ิ

  โครงการโคริงกะ จัดดอกไม้จดัใจ บูรนาการ
กับรายวิชา ชีวิตและความสุข ซึ่งเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ที่นักศึกษาที่มีความสนใจจะมาลง
เรียนเพื่อเสรมิสร้างทักษะชีวิต ในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

 โครงการพัฒนาแกนน าด้านจินตปญัญาศึกษา  
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ให้เป็นกระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการ
จัดกิจกรรมจัดดอกไมจ้ัดใจ เป็นการเพิ่มก าลัง
พลในการท างาน ไปพร้อมๆกับพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาท่ีสนใจ 

 โครงการจินตปัญญาสญัจร กิจกรรมเพื่อเปดิ
โอกาสให้นักศึกษา บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้
เรียนรูศ้ิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จดัใจ ซึ่งได้รับ
ความสนใจอย่างมาก หลายๆวิทยาเขตได้น าไป
ปรับประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 

 กิจกรรม active learning บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ดอกไม้โคริงกะในการเรียนการสอน 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

 จัดโครงการสมัมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วย
วิธีเกษตรธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและ
หลักการเกษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการปลูกพืชผักตามหลักเกษตร
ธรรมชาติ  

 และการฝึกปฏิบตัิวิธีการธรรมชาต ิ(การท าปุ๋ย
หมัก/ปุ๋ยพืชสด/การท าสมุนไพรน้ าสบู่จับใบ/
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ปุ๋ยน้ าชีวภาพ/น้ าสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/
การเพาะกล้าในกระบะ/การคลมุดิน) โดยบูรนา
การกับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 โครงการตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรม ณ สวนโมกขพลา
ราม อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธาน ี

 โครงการอาณาปาณสติเพื่อชีวิตร่มเย็น : เป็น
กิจกรรมเพื่อการฝึกการเจริญสติ โดยใช้หลัก
อาณาปาณสติ 

8.5The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
     research as well as personal well-being [5] มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ จติใจ ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ ของผู้เรยีน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 หลักสูตรฯ ได้มีการให้ค าแนะน าและสนับสนุนด้านตา่ง ๆ 

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

 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ ในทุก ๆ เรื่ อง 
ครอบคลุมด้านวิชาการ และทางด้านอื่น ๆ โดยอาจารยม์ี
การก าหนดตารางให้ค าปรึกษา (Office hours) ให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา 

 กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ด า เนินงานโดยงานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการ
ด า เนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 
คณะ  ไ ด้ แ ก่  คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

 กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ ด า เนินงานโดยงานพัฒนา
นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการ
ด า เนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  
สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษาทั้ง 2 
คณะ  ไ ด้ แ ก่  คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  

 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้
ค าปรึกษาเมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่อง
ความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและ

1.  ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ใน
หลักสตูร ภาพโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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อื่นๆอีกมากมาย ก าลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มี
ขั้นตอนการรับบริการดังนี้  

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

 
 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง: 

9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities and 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

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

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

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

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

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with specialneeds are defined 
and implemented. 
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ผลการด าเนินงาน : 
 9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research [1] อุปกรณแ์ละสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ ทันสมัยที่สนับสนุนการเรยีนการสอน และการวิจัย   (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ
โครงการ ฯลฯ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เนื่องจากการบริหารงานของวิทยาเขตฯ เป็นแบบรวมศูนย์ โดย
ทางส่วนกลาง ไดด้ าเนินการดังต่อไปนี้  

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

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

 ส าหรับการจัดห้องเรียนของแต่ละวิชา หลักสูตรมีส่วน
ร่ วมในการก าหนดขนาดของห้องเรี ยนและสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ท า
การตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียน
และช่วงเที่ยง พร้อมทั้ งได้ตรวจสอบและจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผน
จัดซื้อเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับ
จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งใน
การวางแผนการจัดซื้อและทดแทน 

 
 ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการ

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

  

 
 
1. เอกสารสรุปการน าผลประเมินมาปรับปรุงและ พัฒนา

โครงสร้างพื้่นฐาน (aun09_1_doc1) 
 

 9.2  The library and its resources are adequate and updated to support education and research  
[3, 4] มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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1. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรูไ้ด้ จัดเตรยีมฐานข้อมลูอิเลค็ 
ทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน และการท าวิจัย 
ของอาจารย์ในหลักสตูร  สามารถค้นหาหนังสือได้ผ่าน 
ระบบออนไลน ์

2. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้มีกระบวนการจัดหาวสัดเุข้า ห้องสมุด
เพื่อให้ เพียงพอต่อ ความต้องการของหลักสูตร โดยการ
สืบค้นรายชื่อ หนังสือในหมวด 6 ของ มคอ 3 
โดยงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีดัชนีช้ีวัด คือ ควรมี 
ทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที ่
ปรากฏในหมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
 อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อ

หนังสือท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่หลักสูตรเปดิสอน โดยก าหนดใหอ้าจารย์ประจ า
หลักสตูรส่งรายชื่อหนังสือให้แก่หอ้งสมุด ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี เพ่ือทางห้องสมุดไดม้ีการจดัซื้อจัด
จ้างตามความต้องการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ต่อไป   

 ศูนย์สารสนเทศฯ ไดม้ีกระบวนตรวจสอบจ านวนของ
หนังสือ โดยการสืบค้นรายชื่อ หนังสือในหมวด 6 ของ 
มคอ 3 

 

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

 
2. สรุปข้อมูลที่ห้องสมุด มี-ไม่มี เอกสารประกอบการเรียน

การสอน จากการสืบค้นในหมวด 6 ของ มคอ.3 
รายวิชาต่างๆ aun09_2_doc1 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ห้องปฏิบัติการณค์อมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ ได้เตรียมห้อง 

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

2. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรูไ้ด้มีกระบวนการในการ จัดหา 
โปรแกรม คอมพิวเเตอร์เพื่อสน้บการเรยีนการสอน ท าให้ 
สามารถสนับสนุนการเรียน การสอนในหลักสูตรให้ ทันสมัย 
และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศนูย์สารสนเทศฯ ไดร้ับ
งบประมาณส าหรับจดัซื้อ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
100,000.- บาท 

3. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จดัให้มีบรกิารต่างๆ เช่นการขอใช้
อุปกรณ์โสตฯ ต่างและบริการเครือ่งพิมพ์ เครื่องแสกนเพื่อ
อ านวย ความสะดวกใน การเรยีนการสอน ให้กับอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร 

 

1. จ านวนห้องคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ AUN 9 ไฟล์
aun09_3_doc1  

 
 
 
 
2. กระบวนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ 

AUN 9 ไฟลa์un09_3_doc2 
 
 
 
 
3. เว็บไซต์ศูนยส์ารสนเทศและการเรียนรู้ 

http://it.surat.psu.ac.th/ 
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 9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support  
education and research [1, 5, 6] มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง พ้ืนฐานการเรยีนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน และการวิจัย 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรูไ้ด้ดูแลให้มีการใช้เครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากที่สดุ 

2. ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จดัให้มีระบบสนับสนุนการเรียนการ 
สอนออนไลน์ LMS เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนม ี
ประสิทธิภาพและนักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้งาน 
จากท่ีไหนก็ได้ตลอดเวลา 

 

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

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

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. วิทยาเขตฯ ไดจ้ัดการให้มีสภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะสมส าหรับ 

นักศึกษาในหลักสูตรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 
และมีความปลอดภัย และยังจัดให้มีแผนการปฏิบตัิงาน เมื่อ
มีเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม้  

 

1. แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ฉุกเฉิน โฟลเดอร์ 
AUN 9 ไฟลa์un09_5_doc1 
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AUN 10 Quality Enhancement 
 

 

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      
 
 
 
 
 
 

AUN-QA Criterion  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  ผู้ประกอบการ  หลักสูตรฯ น าข้อเสอนแนะจาก
ผู้ประกอบการ ในประเด็นเรื่อง  

    -   ทักษะการน าเสนอ ฝึกให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนในรายวิชา โครงงาน สัมมนา  และวิชาอื่น ๆ ให้มากขึ้น 

 -   ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฝึกให้นักศึกษาน าเสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ต้นช่ัวโมงของคาบเรียน 

  
3.  นักศึกษา  

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

            1.  เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์   
     2.  การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน 

   3.  ช่องทางการสื่อสาร 
4.   อาจารย์   หลักสูตรฯ น าข้อคิดเห็นจากคณาจารย์

มาร่วมหาแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ โดยผ่านการประชุม
ประจ าเดือนของภาควิชาฯ  

1. ผลการประเมินจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้แก่ 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิใน

การปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 2 ภาคผนวก ข หน้า 
82-90 

2.ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะ
ต าแหน่งงาน 
3.ภาคผนวก ค ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า และทัศค
คติต่อคณุลักษณะบณัฑิตทีผู่้ประกอบการต้องการ 
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5. ศิษย์เก่า ให้ข้อเสนอแนะผ่านการท าส ารวจแบบส ารวจ
ภาวะการท างานของศิษย์เก่า และความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรหลักสูตร 

 เสนอให้มี การจั ดการ เรี ยนการสอนวิชา หรื อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

 เพิ่มวิชาด้าน AI/Data Mining 
 เปิดวิชาชีพเลือกให้หลายหลาย 
 มีอุปกรณ์ IT ให้เพียงพอ 

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

 
 

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

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

1. กระบวนการเรียนการสอน  
 - เนื้อหาสาระของรายวิชาถูกก าหนดใน มคอ. 2 ของ

แต่ละรายวิชา  
   - กระบวนการเรียนการสอนถูกก าหนดไว้ใน มคอ. 3 
ของแต่ละรายวิชา  
   - สิ้นสุดการเรียนการสอน แตล่ะรายวิชาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดท าสรุปผลการเรียนการสอน
ใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมลูน าเข้าสู่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
2. รายงานผลการประเมินออนไลน์ระบบทวนสอบ

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

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  หลักสูตร ฯ มีการตรวจสอบและประเมินต่อกระบวนการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

 สาระวิชาและค าอธิบายของแต่ละรายวิชาถูก
ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 เพื่อให้ไดม้าตรฐานผลการ
เรียนรูจ้ากหลักสูตรรายวิชาได้อย่างครบถ้วน ( P ) 

 กระบวนการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาถูก
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3,4 เพื่อให้คณาจารยผ์ู้สอน

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

ประเมินทวนสอบ ท่ีเว็บไซต ์
https://tes.psu.ac.th/login.asp 
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ก าหนดหัวข้อ วิธี ล าดับการสอนให้เป็นไปอยาง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเรยีบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
และเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ ( P ) 

 คณาจารย์ร่วมประชุมปรึกษาหารอืในหัวข้อ และ
ล าดับการสอนของสาขาวิชาในหัวข้อสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร และการเรยีนการสอน ( D ) 

 นักศึกษาได้รบัตารางเรียน หัวข้อการเรยีนการ
สอนจากผูส้อนอย่างครบถ้วน ( C ) 

 กระบวนการเรียนการสอนของแตล่ะรายวิชาจะ
ถูกตรวจสอบและประเมินผลการเรียนการสอนไว้
ใน มคอ. 5,6( C ) 

 ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาถูกระบไุว้ใน มคอ. 5 และระบุแนว
ทางแก้ไขเพื่อด าเนินการในปีการศกึษาต่อไป( A ) 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-  วิทยาเขตให้การสนับสนุน เงิน เพื่อส่งเสริมในรายวิชา
โครงงาน เพื่อส่งผลงานสู่เวทีการประชุมวิชาการ   และผลงาน
เพื่อใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเอกชน  

1. ภาคผนวก ช ตัวอย่างกิจกรรมวิชาโครงงานบูรณาการ
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงงาน 
2. แผนพัฒนานักศึกษา  
(โฟลเดอร์ AUN 10  

 โครงการพัฒนานักศึกษา 2562 หลักสูตร IS.pdf 
 แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ล่าสุด.

pdf) 
3. ภาคผนวก ญ ผลงานจากโครงงานนักศึกษาที่ได้รับ
น าเสนอประชุมวิชาการ 

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

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

    การใหบ้ริการในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด  
และห้องประชุมย่อยเพื่อใช้ในการ ปรึกษาระบบงาน  

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจาก นักศึกษา

ปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในการให้
ความคิดเห็นในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรฯ ตามผลการ
ประเมินที่คาดหวังและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ เพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ 

1.ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะ
ต าแหน่งงาน 
2.ภาคผนวก ค ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า และทัศค
คติต่อคณุลักษณะบณัฑิตทีผู่้ประกอบการต้องการ 
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   -  หลักสูตรฯ มีกระบวนการน าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มาประชุมและทบทวนปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารร่วมกับอาจารยใ์นการประชุมภาควชิา
ฯ ประจ าเดือน และการประชุมประจ าปี โดยกระบวนการได้มา
ของข้อมูล แต่ละกลุ่มมีดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หลักสูตรฯ มีการทาบทาม และ แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ออ่าน และประเมินหลักสูตรฯ  

2.  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรฯ และคณะฯ  มีการจัดท า
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ  

3.  ผู้ประกอบการ  หลักสูตรฯ ได้รับข้อเสนอแนะ จากการ
ประชุมระหว่างอาจารย์นิเทศนักศึกษา กับผู้ประกอบการในการ
ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา  

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

3.ภาคผนวก ง รายงานสรุปโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษา สาขาธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ 
 
2. ภาคผนวก ช ตัวอย่างกิจกรรมวิชาโครงงานบูรณาการ
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัวิชาโครงงาน 
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AUN 11 Output 

 

 
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง : 

11 Output 1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  2.0      

 
 
  

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

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

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

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



Page 55 
 

ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนักศึกษา (Pass and Dropout Rate) 
 

รหัสนักศึกษา ก าลังศึกษา ตกออก  
ย้ายคณะหรือ

สาขาวิชา ลาออก ส าเร็จการศึกษา รวมท้ังหมด 

2555 0 11 0 10 32 53 

2556 0 18 11 13 52 94 

2557 0 14 8 19 42 83 

2558 6 9 10 3 26 54 

2559 32 19 13 9 0 73 

2560 15 0 1 2 0 18 

2561 14 0 0 0 0 14 
 
 

 
 
ที่มา: http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/downloads_subjstud1.php  
 
ผลการด าเนินงาน : 
11.1The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for  
     improvement [1] 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- ทางหลักทางสูตรไม่ได้ก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการ

ผ่าน และอัตราการตกออก แต่คณะและหลักสูตรมี
กระบวนการในการดูแลนักศึกษาท่ีมีภาวะเสี่ยงในการตก
ออก โดยมีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการพบปะพูดคุยปรึกษา
อาจารย์ในเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ทางหลักสูตรมีระบบการทวนเกรด เพื่อลดความผิดพลาด 

1.  รายงานสรุปโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษา โครงการติดตามและดูแลผลการเรยีน
นักศึกษาหลักสตูร ITB และ IS ปีการศึกษา 
2561 เพื่อติดตามสภาวะการเรียนของนักศึกษา 
พบปะพูดคุยเพื่อขอทราบปญัหา สาขาธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
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สถิติการส า เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2561

ก าลังศึกษา ตกออก ย้ายคณะหรือสาขาวิชา ลาออก ส าเร็จการศึกษา

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

- ในปีการศึกษา 2561 มีการวางแผนลดจ านวนนักศึกษา 
ตกออก โดนหลักสูตรได้จัดโครงการติดตามและดูแลผล
การเรียนนักศึกษาหลักสูตร ITB และ IS ปีการศึกษา 
2561 เพื่อติดตามสภาวะการเรียนของนักศึกษา พบปะ
พูดคุยเพื่อขอทราบปัญหา  

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

ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 26 คน
จากนักศึกษาทั้งหมด 32 คน คิดเป็น 81.25% ของ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  

1. รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาทุกช้ันปี
จากงานทะเบียน 
http://reg.surat.psu.ac.th/majorstd/down
loads_subjstud1.php 

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

ในปีการศึกษา 2560  
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 58 คน 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 50 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 86.2 
3. จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับ

รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ* 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 8 
5. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ* - - 
6. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท* - - 
7. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร* 1 คน คิดเป็นร้อยละ

 2 
8. จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บวก

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ(3+4) 2 คนคิด
เป็นร้อยละ 40 
 

1.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยประกันคณุภาพ คณะฯ) 

http://www.planning.psu.ac.th/index.php/inf
ormation/31-job-psu 

2. ตารางสรุปภาวะการท างานของบัณฑิต รุ่นปี
การศึกษา 2560 โฟลเดอร์ AUN 11 ไฟล์ 
job2560 

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

หลักสตูรฯ ส่งเสริมให้นักศึกษา ท าโครงงานหรืองานวิจัยท่ี
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง โครงงานของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นท่ีน่า
พึงพอใจ  และน าไปใช้งานกับหน่วยงานภายนอกได้มากข้ึน มี
ผลงานบางส่วนไดร้ับการตอบรับให้ไปน าเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ เช่น โครงงานนกัศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพการจดัจ าหน่ายและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้า
ทอพื้นบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาวิสาหกิจ

1. ผลงานวิชาโครงงาน ปีการศึกษา 2561 
https://drive.google.com/drive/u/0/fold
ers/1z9531iUvbPKLC5uphw2iNhvvduAGy
7Iu  

 
2. โครงงานสหกิจ ปีการศึกษา 2561 

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

http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/31-job-psu
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/31-job-psu
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk2
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ชุมชนกลุ่มผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ นักศึกษาลงพื้นที่วิจัย กลุ่ม
ทอผ้าบ้านเนินมวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผลของโครงการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับชุมชน 

โครงงานสหกิจ ในปีการศึกษา 2561 ได้น าไปใช้ประโยชน์
ตามความต้องการของผู้ประกอบการได้ ดังแสดงในตารางที่  

 
 

6pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?
fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbd
dl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1
Xk2.  

3. ตัวอย่างผลงานโครงงานนักศึกษาที่ได้รับการ
น าเสนองานการประชุมวิชาการระดับชาติ. ผลงาน
จากโครงงานนักศึกษา ท่ีไดร้ับน าเสนอประชุม
วิชาการระดับชาติ  

 Software License Checking for 
Extended Enterprise Risk 
Management ในงาน The 3rd 
Technology Innovation 
Management and Engineering 
Science International Conference 
(TIMES-iCON2018) วันท่ี 12-14 
ธันวาคม 2561 http://times-
icon.org/2018/ (เอกสารบทความ
วิชาการ เรื่อง Software License 
Checking for Extended Enterprise 
Risk Management)  

 เว็บไซตค์ู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe 
Captivate และโปรแกรม Articulate 
Storyline Adobe Capt vate and 
Articulate Storyline web tutorials 
งาน The 4th National Conference in 
Knowledge & Digital Society, KDS 
2018 ระหว่างวันท่ี 24-25 ธันวาคม 2561 

(เอกสารบทความเรื่อง เว็บไซต์คู่มือการใช้งาน
โ ป ร แ ก รม  Adobe Captivate แ ล ะ โปรแกรม 
Articulate Storyline Adobe Capt vate and 
Articulate Storyline web tutorials) 
 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรฯ มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม และได้น ามาทบทวน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ดังนี ้

- ผู้ทรงคุณวุฒิ  
         หลักสูตรฯ น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหลักสูตรฯฉบับ
ปรับปรุงปี 2559  

- ผู้ประกอบการ   

1. ภาคผนวก ก รายงานผลการส ารวจความต้องการ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑติเพื่อจัดท า PLOs ใน
การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) 
 
2. ภาคผนวก ข ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะ
ต าแหน่งงาน 

https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk2
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk2
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk2
https://drive.google.com/drive/folders/16pEQ0lOZFPi8KATPhOEAmSMi_LxRrhfZ?fbclid=IwAR1zqh3YVUvSfFb2QyxEM2nbddl5J_AW47dhy1tV1VVDUQXaP6pznEIp1Xk2
http://times-icon.org/2018/
http://times-icon.org/2018/
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หลักสูตรฯ น าข้อเสอนแนะจากผู้ประกอบการมาปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา และเพิ่มการจัดอบรม
ก่อนการไปฝึกงาน  

- นักศึกษา   
น าข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการประเมินรายวิชา 

และการประเมินอาจารย์ มาร่วมกันพิจารณาและหาแนว
ทางการแก้ไข ที่สามารถท าได้ โดยการไปปรับแก้ไข มอค.3 
และน าข้ อ เสนอแนะของนักศึ กษาจากการประ เมิ น
แบบสอบถามในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศไปปรับปรุง 

- การประเมินความพึงพอใจและความเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ถูกจัดท าขึ้นทุกภาคการศึกษา
ผ่านระบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา 
(https://tes.psu.ac.th/) 

- อาจารย์ หลักสูตรฯ น าข้อคิดเห็นจากคณาจารย์
มาร่วมหาแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ โดยผ่านการประชุม
ประจ าเดือนของสาขาวิชา 

 

ตารางท่ี แสดงรายชื่อโครงงานสหกิจท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถาน
ประกอบการ 

หัวข้อสหกิจ 

5840410543 นาย วิชยุตม ์นาคะวโิรจน ์ Deloitte ระบบตรวจจับข้อผิดพลาดของเครื่องมือเก็บข้อมูลผ่านระบบ
เน็ตเวิร์ค 
Failure Detector For Get data Tool with Network 

5840410563 นาย ธนภัทร ไชยทอง Deloitte การสร้างรายงาน Effective Deployment Position แบบอัตโนมัติ
ในไฟล์ excel 
 (Automate genarate Effective Deployment Position file 
from Excel file)  

5840410516 นาย ณัฐพล วงษ์ทิพย ์ Nectec ระบบบริหารจัดการการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ระบบแพลตฟอร์ม 
Open-D 

5840410555 น.ส. สุวรรณี โมสืบแสน Nectec ระบบแสดงข้อมูลแบบแผนที่ส าหรับขอ้มูลเปิดบนระบบแพลตฟอร์ม 
Open-D 
 โดยใช้ OpenStreetMap API 

5840410520 นาย ติณณภพ ชิณนะพงศ์ Nectec ระบบแสดงข้อมูลแบบแดชบอร์ดส าหรบัระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการเมล็ดพันธุ ์
ข้าวชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก 

5840410534 นาย พุทธมนต์ นนทะแกว้ ISUZU ภูเก็ต ระบบแจ้งซ่อม Helpdesk Services 
5840410547 น.ส. ศิริภากร หนูปราบ Sripanwa ภูเก็ต ระบบการจัดการรับออเดอร์เครื่องดื่มผ่านวินโดวส์แอพพลิเคชั่น 

ส าหรับใช้งานบนแท็บเล็ต 
5840410554 น.ส. สุธาริณี ลิ้มสุวรรณ

มณ ี
ทิพยประกันภัย ระบบออกรายงานการขายประกันอัตโนมัติ 

5840410540 น.ส. ยวิษฐา พิมพา ทิพยประกันภัย พัฒนา API ส าหรับดึงข้อมูลโปรโมชั่นของบริษัททิพยประกันภยั 
ด้วยแอพพลิเคชั่น Sales Kit 

 

https://tes.psu.ac.th/
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง 

1) ความต้องการแรงงานในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟท์แวร์ นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ยังมีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่มาก และสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีใน
กรอบความร่วมมือภูมิภาคอาเซียน 

2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงมีค าศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

3) นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งกระตุ้นความต้องการและการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพและฝีมือ 

4) นักศึกษาไปฝึกสหกิจได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ดูจากผลการประเมิน และการได้รับ
คัดเลือกท างานจากสถานประกอบการสหกิจทันที เมื่อจบการศึกษา 
 

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

 
แนวทางการพัฒนา 

1) ท าความเข้าใจและทัศนคติของอาจารย์ในหลักสูตรให้เห็นทิศทางเดียวกัน โดยการให้ความรู้ ประชุม 
อย่างสม่ าเสมอ 

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

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

4) จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางท่ีมีอุปกรณ์เฉพาะที่เหมาะสมกับการศึกษาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

5) จัดให้มีห้องโครงงานนักศึกษาที่เอ้ีออ านวยต่อการเป็นที่ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาซอฟท์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

CdsName CdsValues 
1.จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
- ---ระดับปริญญาตร ี 1  
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
2.จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
- ---ระดับปริญญาตร ี   
- ---ระดับ ป.บัณฑิต   
- ---ระดับปริญญาโท   
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- ---ระดับปริญญาเอก   
3.จ านวนนกัศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 74  
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
4.จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 2  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  4  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
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- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า   
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า   
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตร ี   
- - --ระดับ ป.บัณฑิต   
- - --ระดับปริญญาโท 2  
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- - --ระดับปริญญาเอก 4  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5  
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์   
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 4  
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการ   
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ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 1  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  3  
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
- - --ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ   
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการ
จดทะเบียน   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ   
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- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน   
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร   
7.การมีงานท าของบัณฑิต   
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 58  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 50 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 16  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 6  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 2 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 16,630 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)  
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง   
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  



Page | 66  
 

CdsName CdsValues 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน)  
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ  
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน)  
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ภาคผนวก ก  
รายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต 

เพ่ือจัดท า PLOs ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ 
Outcome-Based Education (OBE) 
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รายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อจัดท า PLOs ในการปรับปรุงหลักสูตร

ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 และ 12 มิถุนายน 2562 ด าเนินการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อรวบรวม
แนวคิดในหลักสูตรโดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

1 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

2 คุณมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Internet 
ประเทศไทย: INET) 

3 คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้จดัการบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จ ากัด ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

4 คุณราเมศวร์ ศลิปพรหม  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ (1999)   ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์

5 คุณทศพร ระมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.สุราษฎร์ธาน ี โปรแกรมเมอร ์

 

1. ผลการส ารวจความต้องการ Stakeholders 

กลุ่ม Stakeholders ผลการส ารวจความต้องการ 

นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  

Stakeholder 1:  

รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 

 ก าหนดจุดยืน (position) ของตนเอง จาก วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือสร้าง innovation ของตนเอง ตอบโจทย์ให้ได้ถึงความต้องการในอนาคต  ตอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาประเทศ 
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กลุ่ม Stakeholders ผลการส ารวจความต้องการ 

 การจัดการเรียนการสอน ต้องสามารถ Personalized บัณฑิตที่เราผลิตอาจหน้าตา
ไม่เหมือนกัน แตกต่างตามความถนัดของแต่ละบุคคล จึงควรจัดกลุ่มวิชา 
(Module) เพ่ือให้เลือกเรียนวิชาตามความต้องการได้ 

 สร้างหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้นักศึกษามีประสบการณ์ท างาน
จริง ให้โรงงานเป็นห้องเรียน 

Stakeholder 2:   

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน 
ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet ประเทศไทย) 

 เรียนรู้ได้เอง ตลอดเวลา (life-long learning) มีความรอบรู้เรื่องทั่ว ๆ ด้วย  
 Self-motivation หรือ passion ในงานที่ท า 
 Logical Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ คิดเป็นระบบ 
 Technical Domain/Business Domain มี อ งค์ ค ว าม รู้ ทั้ ง ด้ า น วิ ช า ชี พ ท า ง

คอมพิวเตอร์ และ องค์ความรู้เกี่ยวงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Business Process 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ รู้ว่า ถ้าต้องแก้ปัญหาลักษณะนี้ จะหยิบเทคโนโลยีใดเข้ า

มาช่วย 
Stakeholder 3:  

คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา 
ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

 สร้าง Short course เพ่ือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปมาเรียนได้ 
 แนวโน้มปัจจุบันเน้น Data Science และ AI 
 นักศึกษาต้องมีทักษะการท างานร่วมกัน 
 นักศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการได้ 

Stakeholder 4:  

คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ซอฟต์สแควร์ 
(1999)  ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

 ก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตโดยก าหนดแต่ละชั้นปีว่า เมื่อจบ ชั้นปีที่ 1  ,2,3 
และ 4 ต้องท าอะไรได้ ไม่ต้องรอว่า จบ 4 ปี แล้วท าอะไรเป็น 

 ต้องฝึกทักษะให้มกีารเขียนโปรแกรมทุกเทอม แบ่งย่อยว่า แต่ละเทอมให้ท าสิ่งใดได้
บ้าง เอาเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็นต้องใช้ เนื้อหาใดท่ีไม่ได้ใช้ ให้อ่านเสริมเองได้ 

 ถ้าหน่วยกิตเกิน ให้จัดเป็น Extra Training 
 ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาไปฝึกทุกปี ก าหนดว่า ปี 1 ต้องฝึกด้าน

ไหน ปี 2,3,4 ให้สถานประกอบเข้ามาร่วมมือช่วยฝึก เพ่ือเมื่อจบการศึกษาสามารถ
ท างานในองค์กรเขาได้ทันท ี

Stakeholder 5:  

คุณทศพร ระมัด 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
รพ.สุราษฎร์ธานี 

 เน้นทักษะการสื่อสาร การสรุปใจความ การน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เลือกเรียนตามความชอบของตนเองได้ 
 เน้นให้ฝึกปฏิบัติกับงานจริง เจอผู้ใช้งานจริง สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
 ทักษะพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ควรจะได้ และ

สามารถอธิบายกับผู้ใช้ให้แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
 สามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในงานออฟฟิต เช่น Word, Excel, PowerPoint ต้อง

ท าได้ด ี
 อดทนต่อแรงกดดันได ้
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กลุ่ม Stakeholders ผลการส ารวจความต้องการ 

Stakeholder 6:  

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย 
เป็นอย่างดีส าหรับงานโปรแกรมเมอร์ สื่อสารกับผู้ใช้ระบบได้อย่างดี 
 

 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้เร็ว พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติที่
ดีต่องาน 

 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์ตอนไปเยี่ยม
นักศึกษาสหกิจ นักศึกษาฝึกด้านโปรแกรมเมอร์ 
1. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด 
2.ทิพยประกันภัย 
3.NECTEC 
4.ISUZU ภูเก็ต 
5.Sripanwa ภูเก็ต 
6.สันติบุร ี
7.การไฟฟ้าเขต 2 จ.นครศรีธรรมราช 

Stakeholder 7:  

ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  

(ศิษย์เก่า  21 คน นักศึกษา
ฝึกสหกิจ 12 คน) 
จากแบบสอบถามออนไลน์ 

 ศิษย์เก่าใช้ความรู้ในการท างานโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ในเรื่องต่อไปนี้  
o ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม และดึง

ข้อมูลจากdata base (ฐานข้อมูล) ความรู้เรื่องอัลกอริทึม  
 ส่วนที่ท างานสายธุรกิจ ส่วนใหญ่ใช้ความรู้ด้านการตลาด 
 ทัศนคติที่ใช้ในการท างาน ได้แก่ เปิดใจรับอะไรใหม่ๆ รับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และเรียนรู้ได้ทันต่อสถาการณ ์
 ต้องสามารถท างานเป็นทีม และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถ พัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และชุมชน  มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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3. PLOs ของหลักสูตร 

 PLO 1: วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

 PLO 2: วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 PLO 3: เขียนโมเดลธุรกิจดิจิตอล 
 PLO 4: ท างานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
 PLO 5: ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 PLO 6: มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม  

 

4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

Stakeholder 
  

Problem analysis and 
design and 

development of 
information systems 

Data 
analytics 

Entrepreneurial 
mindset 

Communicati
on and 

Teamwork 

Adaptability 
and Life-

Long 
Learning 

Ethics and 
Social 

Responsibility 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
      

วิสัยทัศน ์       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไก
หลักในการพัฒนาภาคใตแ้ละประเทศ มุ่งสู่
มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 

x x x    

พันธกจิ       

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครอืข่ายสากล 

x x x x x  

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย์ มีวนิัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทกัษะในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพืน้ฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

x x x x x x 

วัฒนธรรมองคก์ร (Culture)       
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Stakeholder 
  

Problem analysis and 
design and 

development of 
information systems 

Data 
analytics 

Entrepreneurial 
mindset 

Communicati
on and 

Teamwork 

Adaptability 
and Life-

Long 
Learning 

Ethics and 
Social 

Responsibility 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
(Our Soul is for the Benefit of 
Mankind) 

     x 

ค่านิยมหลัก (Core Values)       

PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความ
รับผิดชอบตอ่สังคม ความเป็นเอกภาพเป็น
หนึ่งเดียว 

      

P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ       

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม  

x x x  x x 2. ถูกตอ้ง มมีาตรฐาน รวดเรว็  

3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ  

S - Social responsibility : ความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 

      

1. เป็นที่พึ่ง และชี้น าสังคม  

x x x x x x 2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน  

3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม  

U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่ง
เดียว 

      

1. มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ขององคก์ร  

   x  x 2. ผลักดนัองคก์รสูเ่ป้าหมายร่วม  

3. ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละ 
และอดทน  

อัตลักษณ ์(Identity) i-Wise ซ่ือสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

      

Integrity      x 

Wisdom x x x    

Social engagement       x 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)       

มหาวิทยาลัยวิจัย x x x x x x 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      

วิสัยทัศน์(Vision)        
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Stakeholder 
  

Problem analysis and 
design and 

development of 
information systems 

Data 
analytics 

Entrepreneurial 
mindset 

Communicati
on and 

Teamwork 

Adaptability 
and Life-

Long 
Learning 

Ethics and 
Social 

Responsibility 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

เป็นคณะชัน้น าของประเทศที่ผลติบัณฑิต 
งานวิจัยและนวตักรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกตแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

x x x  x  

พันธกจิ(Mission)        

1. ผลิตบัณฑิตด้านวทิยาศาสตร์
ประยุกต ์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี
สมรรถนะสากล มี
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีความสุข 

x x x x  x 

2. ผลิตงานวจิัยและนวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการ
ของชุมชน 

x x x x x x 

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของชุมชน 

x x  x x x 

4. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      x 

Stakeholder 1: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทาง นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 
ก าหนดจุดยืน (position) ของตนเอง จาก 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกจิ (Mission) เพื่อ
สร้าง innovation ของตนเอง ตอบโจทย์ให้
ได้ถึงความต้องการในอนาคต  ตอบ
ยุทธศาสตร์ชาต ิในการพัฒนาประเทศ 

x x x   x การจดัการเรียนการสอน ตอ้งสามารถ 
Personalized บัณฑิตที่เราผลติ อาจ
หน้าตาไม่เหมอืนกัน แตกต่างตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคล จึงควรจดักลุม่วิชา 
(Module) เพื่อให้เลือกเรียนวิชาตามความ
ต้องการได ้
สร้างหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการให้นักศกึษามีประสบการณ์
ท างานจริง ให้โรงงานเป็นห้องเรียน 

Stakeholder 2:  คุณมรกต กุลธรรม
โยธิน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Internet ประเทศไทย) 

x x x x x x 
เรียนรู้ไดเ้อง ตลอดเวลา (life-long 
learning) มีความรอบรู้เรื่องทั่ว ๆ ไปด้วย  
Self-motivation หรือ passion ในงานที่
ท า 

Logical Thinking การคิดวิเคราะห์เชิง
ตรรกะ คิดเป็นระบบ 
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Stakeholder 
  

Problem analysis and 
design and 

development of 
information systems 

Data 
analytics 

Entrepreneurial 
mindset 

Communicati
on and 

Teamwork 

Adaptability 
and Life-

Long 
Learning 

Ethics and 
Social 

Responsibility 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

Technical Domain/Business Domain 
มีองค์ความรูท้ั้งด้านวิชาชีพทางคอมพวิเตอร์  
ทักษะดา้นการเขียนโปรแกรมที่สามารถ
ท างานไดอ้ัตโนมัติ (AI) และ องค์ความรู้
เกี่ยวงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น Business 
Process 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ รู้ว่า ถ้าต้อง
แก้ปัญหาลกัษณะนี้ จะหยิบเทคโนโลยีใด
เข้ามาชว่ย 

มีทกัษะในการสือ่สาร สรุปความได ้น าเสนอ
ความคิดของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ มี
ทักษะการเขียน การน าเสนอ เป็นทกัษะที่
ส าคัญในการแข่งขัน้ของตลาดแรงงาน 
จัดการเรียนการสอนแบบโมดูลเพือ่ให้
คนท างานได้มาเพิม่เติมความรู้สมัยใหม ่แต่
ต้องไม่แพงมาก 
Stakeholder 3: คุณธนารักษ์ พงษ์
เภตรา ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

 x x x   

สร้าง Short course เพื่อเปิดโอกาสให้คน
ทั่วไปมาเรียนได้ 
แนวโน้มปัจจุบันเน้น Data Science และ 
AI 

นักศกึษาต้องมีทกัษะการท างานร่วมกัน 
นักศกึษาควรมีการพัฒนาตนเองเป็น
ผู้ประกอบการได้ 
Stakeholder 4: คุณราเมศวร์ ศิลป
พรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์ส
แควร์ (1999)  ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์

x x x    

ก าหนดเป้าหมายการผลติบัณฑิตโดย
ก าหนดแต่ละชัน้ปีว่า  
เมื่อจบ ชั้นปีที่ 1 ,2,3 และ 4 ต้องท าอะไร
ได้ ไม่ต้องรอว่า จบ 4 ปี แล้วท าอะไรเป็น  

ต้องฝึกทกัษะให้มีการเขียนโปรแกรมทุก
เทอม แบ่งย่อยว่า แต่ละเทอมให้ท าสิ่งใดได้
บ้าง เอาเฉพาะเรือ่งทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้เนือ้หา
ใดที่ไม่ได้ใช้ ให้อ่านเสริมเองได ้

ถ้าหน่วยกิตเกนิ ให้จัดเป็น Extra Training 
ร่วมมอืกับสถานประกอบส่งนกัศกึษาไปฝึก
ทุกปี ก าหนดว่า ปี 1 ต้องฝึกด้านไหน ปี 
2,3,4 ให้สถานประกอบเข้ามาร่วมมือชว่ย
ฝึก เพื่อเมื่อจบ สามารถท างานในองค์กรเขา
ได้ทันท ี
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Stakeholder 
  

Problem analysis and 
design and 

development of 
information systems 

Data 
analytics 

Entrepreneurial 
mindset 

Communicati
on and 

Teamwork 

Adaptability 
and Life-

Long 
Learning 

Ethics and 
Social 

Responsibility 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

Stakeholder 5: คุณทศพร ระมัด 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

x x x x x x 

เน้นทกัษะการสื่อสาร การสรุปใจความ การ
น าเสนอได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

เลือกเรียนตามความชอบของตนเองได ้

เน้นให้ฝกึปฏิบัติกับงานจริง เจอผู้ใช้งานจรงิ 
สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 

ทักษะพืน้ฐาน เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
เบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์ควรจะได้ และ
สามารถอธิบายกับผู้ใช้ให้แก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ 
สามารถใชโ้ปรแกรมพื้นฐานในงานออฟฟิต 
เช่น Word, Excel, PowerPoint ต้องท าได้
ดี 

อดทนต่อแรงกดดนัได ้
Stakeholder 6: ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์
ตอนไปเยี่ยมนกัศึกษาสหกิจ นักศึกษาฝึก
ด้านโปรแกรมเมอร์ 

x   x x  

1. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จ ากัด 
2.ทิพยประกนัภัย 
3.NECTEC 
4.ISUZU ภูเก็ต 
5.Sripanwa ภูเก็ต 
6.สันติบุร ี
7.การไฟฟ้าเขต 2 จ.นครศรีธรรมราช 
ต้องการบัณฑิตทีม่ีความรู้เรื่องการเขียน
โปรแกรม ระบบฐานขอ้มูล ระบบเครือข่าย 
เป็นอย่างดีส าหรับงานโปรแกรมเมอร์ 
สื่อสารกับผู้ใช้ระบบได้อย่างด ี
มคีวามคิดริเริม่สร้างสรรค ์เรียนรู้ได้เร็ว 
พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มทีัศนคตทิีด่ี
ต่องาน 

Stakeholder 7: ศิษย์เก่า 21 คน และ
ศิษย์ปัจจุบนั (นักศึกษาฝึกสหกิจ 12 คน) 

x  x x x  

ศิษย์เก่าใช้ความรู้ในการท างาน
โปรแกรมเมอร์ในเรือ่งตอ่ไปนี้ ได้แก่ ความรู้
เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
เขียนโปรแกรม และดึงข้อมูลจากdata 
base (ฐานข้อมูล) ความรู้เรือ่งอัลกอรทิึม  
ส่วนทีท่ างานสายธุรกิจ ส่วนใหญ่ใช้ความรู้
ด้านการตลาด 



Page | 77  
 

Stakeholder 
  

Problem analysis and 
design and 

development of 
information systems 

Data 
analytics 

Entrepreneurial 
mindset 

Communicati
on and 

Teamwork 

Adaptability 
and Life-

Long 
Learning 

Ethics and 
Social 

Responsibility 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ทัศนคตทิี่ใช้ในการท างาน ได้แก ่เปิดใจรับ
อะไรใหม่ๆ รับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และเรียนรู้ไดท้ัน 
ท างานเป็นทมี และสามารถสือ่สารไดอ้ย่าง
มีประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 5. ตารางความสอดคล้องของ PLOs กับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของ สกอ. 

PLOs 1.คุณธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลย ี

PLO 1 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

  x x     

PLO 2 วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  x x   x 

PLO 3 เขียนโมเดลธุรกิจดิจิตอล   x x     

      x   
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PLOs 1.คุณธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลย ี

PLO 4 ท างานเป็นทีม ประสานงาน และ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 5 ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และ
แสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเอง เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

        x 

PLO 6 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และจิต
สาธารณะ 

x         

  

 

 

 

 

6. การเปรียบเทียบ PLOs และปรัชญาของหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ 

ปรัชญาหลักสูตร ปรัชญาหลักสูตร 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบ
สารสนเทศ (Information System) 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์
ข้อมูล สร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม  และชุมชน มีแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
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หลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณธรรม และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ (PLOs)  

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสาร
สนทศ (Information System) 

คุณสมบัติท่ัวไป (General Specification) 
1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชวีิตได้อย่างมีความสุขและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 
คุณสมบัติเฉพาะทาง (Subject Specification) 
4) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและ
กระบวนการทางธุรกิจ 
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
6) สามารถ คิด วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 
 

• หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) 

 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ 
 
PLO 01 : วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 
PLO 02 : วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
PLO 03 : เขียนโมเดลธุรกิจดิจิตอล 
PLO 04 : ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO 05 : ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO 06 : มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะ 
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หลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ 

2.  มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับสูง 
3.  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 
4.  คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม 
5.  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
6.  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
7.  มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 
8.  มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือ
บุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
9.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้ง
ประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 
10.  มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ในองค์กร 
11.  มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
12.  มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก
เพ่ือใช้งานได้ 

 

7. ความโดดเด่นของหลักสูตร 

 7.1 เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า 

  หลกัสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เน้น 
Programmer ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน
ด้านต่าง  ๆ เช่น IoT, GIS, AR เป็นต้น 

หลักสูตรระบบสารสนเทศ (IS) เน้น Programmer 
พัฒนาระบบทางธุรกิจ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง E-
commerce และสามารถท างานในส่วนงานด้านธุรกิจ 
เช่น พนักงานขาย การตลาด บุคคล เป็นต้น 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ 
• แนวคิดหลักสูตรใหม่  

นักศึกษาสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
ตั้งแต่การริเริ่มธุรกิจ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ขับเคลื่อน (Startup) พัฒนา
ระบบสารสน เทศ บริ หารจั ดการธุ ร กิ จ 
(อุตสาหกรรม) โดยใช้ IT สร้างมูลค่าให้ข้อมูล
เพ่ือน าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจด้านการขาย 
การตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
ตลอดจนการดูแลลูกค้า รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

• หลักสูตรใหม่จึงออกแบบให้นักศึกษาสามารถ
เลือกแขนง/กลุ่ม (Module) ตามความถนัด
ของตนเอง โดยให้เรียนองค์ความรู้เบื้องต้นของ
ทุกแขนงเพ่ือค้นหาว่าตนเองถนัดด้านใด และ
เลือกกลุ่มความถนัดได้ด้วยตนเอง โดยทุกกลุ่ม
ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า  ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ ช่ น 
อุตสาหกรรม เกษตร  ท่ อง เที่ ย ว  ซึ่ ง เป็ น
อุตสาหกรรมหลักของพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี  

 

 7.2 เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นในสถาบันเดียวกันและสถาบันอื่นๆ 

สถาบัน หลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 

มอ.หาดใหญ่ 

 

บธ.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

 

เน้นวิชาการแกนด้านบริหารธุรกิจ 36 หน่วยกิต 
และเรียนศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงาน
ธุรกิจ รวมถึง มีก าหนดให้เรียนวิชาโท 15 หน่วย
กิต ทางบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน 
บัญชี บุคคล 

 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

(Comp Sci) 

ICT และ Comp Sci เหมือนกัน โดยเรียน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นฐาน 

และศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลากหลาย  
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สถาบัน หลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

มอ.ปัตตานี 

 

วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) เน้นศาสตร์ด้าน สถิติ และคณิตศาสตร์ 

เพ่ืออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ เช่น การสร้าง
โมเดลเพื่อจ าลองสถานการณ์ 

 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการ) 

เหมือนหลักสูตร IT เดิม 

มอ.ตรัง 

 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออเล็ก
ทรอนิกส์ 

เหมือนหลักสูตร IT และ IS เดิม ของ มอ.
สุราษฎรานีแต่ให้วิชาแกนบริหารธุรกิจ เป็นฐาน 

 

มอ.ภูเก็ต 

 

วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  ไม่เน้นการเขียนโปรแกรม เน้นการใช้เครื่องมือ
เพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

 วท.บ. สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์  มีวิชาด้านการเขียนโปรแกรมเป็นฐาน และเลือก
เรียนวิชาชีพ 2 ด้าน คือ ด้าน Data Sciences 
และ ด้าน Digital Media 

ม.ราชภัฎ  

สุราษฎร์ธานี 

ครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ผลิตครูทางคอมพิวเตอร์ 

 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เหมือนหลักสูตร IT และ IS เดิม ของ มอ.
สุราษฎรานี 

ม.วลัยลักษณ์ วท.บ. นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ เน้นสารสนเทศทางด้านการแพทย์ 

 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ผลิตบรรณารักษ์ศาสตร์ เน้นการจัดการ 
Content 
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สถาบัน หลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 

 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล  เน้นสร้างสื่อดิจิดัล 

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

เหมือนหลักสูตร IT เดิม 

 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เหมือน Com Sci 

ม.ทักษิณ กศ.บ. สื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษา เน้นผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 

 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ Hardware/Computer Architecture Data 
Sciences 

 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คล้ายกับหลักสูตร IT เดิมแต่เพ่ิม Data 
Sciences  

 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ เน้นตั้งแต่การริเริ่มธุรกิจ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
บริหารจัดการธุรกิจ/ขับเคลื่อนธุรกิจ (Startup) การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสร้างมูลค่าให้ข้อมูล จากการวิเคราะห์
หาความหมายที่ซ่อนเร้นของข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจทั้งในด้านการขาย การตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนการดูแลลูกค้า เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จุดเด่นของหลักสูตร คือการร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ ในทุกชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากโจทย์และสถานการณ์จริง และส่งเสริมการลงแข่งขัน
ประกวดแผนธุรกิจ Startup โดยร่วมมือกับ Pseda จัดอบรมบ่มเพาะ เขียน Business Model + เรียนรู้จาก 
ผู้ประกอบการ Startup ในวิชา IT Entrepreneur  

 

 

 

8. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ (ตามท่ีหลักสูตรได้วางแผนไว้) 

ออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ผลการเรียนที่คาดหวังแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

ชั้นปี ความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ 
1  เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ เกี่ยวกับการท างานด้าน IT เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 

 พาไปดูงานสถานประกอบการด้่านต่าง  ๆ 
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ชั้นปี ความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ 
2  ร่วมมือกับ Pseda จัดบ่มเพาะ เขียน Business Model + เรียนรุ้จาก ผู้ประกอบการ Startup ในวิชา 

IT Entrepreneur 
 รับโจทย์จาก ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนา Web Application ในรายวืชา Web 

Programming และ System Analysis and Design 
 WIL ภาคฤดูร้อน ฝึกงานด้าน Web Application สถานประกอบการ เช่น MFEC และอ่ืน ๆ 

3 ปี 3 เทอม 2 ท าโครงงาน 1 + WIL กับ สถานประกอบการตามกลุ่มวิชาชีพเลือก 
อาจารย์ท าหน้าที่ Coaching ร่วมกับสถานประกอบการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  
โครงงาน IoT กับฟาร์มเกษตร มอ.สฎ และชุมชนมะขามเตี้ย 
โครงงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ รพ. สุราษฎร์ธานี 
 กลุ่มวิทยาการข้อมูล 
โครงงานร่วมกับ รพ. สวนสราญรมย์ วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ 
 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล  
โครงงานด้านธุรกิจดิจิตอล / การตลาดดิจิตอล ให้กลุ่ม SME กับ อุตสาหกรรมภาค 10  +  
บริ่ษทัประชารักษ์สมามัคคี สุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
 กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงงานร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/ ธุรกิจ SME/ รพ. ด้านการสร้างสื่อสารสนเทศ/พัฒนาระบบ 
Helpdesk ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

4  ปี 4 เทอม 1 ท าโครงงาน 2 + WIL กับ สถานประกอบการตามกลุ่มวิชาชีพเลือก (ต่อเนื่องจาก 
โครงงาน 1) อาจารย์ท าหน้าที่ Coaching ร่วมกับสถานประกอบการ 

 ปี 4 เทอม 2 ฝึกสหกิจกับสถานประกอบการ 4 เดือน 
 

  



Page | 85  
 

รายงานการจัดท า PLOs  
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education 

(OBE) ต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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ภาคผนวก ข 
ผลการส ารวจการฝึกสหกิจ และคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกสหกิจที่ตรงกับลักษณะต าแหน่งงาน 
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ภาคผนวก ค 
ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า และทัศคคติต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ประกอบการต้องการ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานสรุปโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
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ภาคผนวก จ 
แผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563-2564 
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แผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (งดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562) 
ล าดับ การด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1 รวบรวมข้อมลูจากสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต จาการไปนิเทศนกัศึกษา

ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
                

2 จัดประชุมผู้ทรงคณุวุฒิและวเิคราะห์ Stakeholders’ needs ตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) และจัดท า Programme Learning 
Outcomes (PLO) ของหลักสูตร 

                

3 น าเสนอผลการวเิคราะห์ Stakeholders’ needs และ PLO ให้
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

                

4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรที่มผีู้ทรงคณุวุฒิภายนอกเพื่อวิพากษ์
หลักสตูร 

                 

5 จัดท า มคอ. 2  หลักสตูรฉบับปรับปรุง ตาม PLO ที่ไดร้ับความเห็นชอบ                 
6 ส่งเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาและจัด

ประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
                

7 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (กรรมการภายใน) ร่วมกันแก้ไข มอค.2 
หลักสตูรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

                

8 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรปรับปรุง
และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

                

9 เสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสตูรและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

                

10 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองคณุภาพหลักสูตร (วิทยาเขตหาดใหญ)่                 
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11 เสนอสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติหลักสตูร และแก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิทยาเขต  (ถ้ามี) 

                

12 เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสูตร                 
13 กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบฐานข้อมูลของ สกอ. เพื่อพิจารณารับรอง

หลักสตูร 
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แผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ระดับปรญิญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (IT+IS) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (กอ.+วิศวะ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการ 
ระดับปรญิญาตร ี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะนวัตกรรมการเกษตรและและประมง 
ระดับปรญิญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ระดับปรญิญาตร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
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ล าดับ การด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

 
1 รวบรวมข้อมลูจากสถาน

ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
                     

2 จัดประชุมผู้ทรงคณุวุฒิ และ
จดัท า PLO)ของหลักสูตร 

                     

3 น าเสนอผลการวเิคราะห์ 
Stakeholders’ needs 
และ PLO ใหค้ณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์
ธานี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

                     

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ
วิพากษ์หลักสูตร 

                      

5 จัดท า มคอ. 2  หลักสตูรฉบับ
ปรับปรุง ตาม PLO ที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 

                     

6 ส่งเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและจดัประชุม
วิพากษ์หลักสูตร 

                     

7 คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสตูร (กรรมการภายใน) 
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ร่วมกันแก้ไข มอค.2 
หลักสตูรปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ การด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

8 เสนอคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสตูรและแกไ้ข
ตามติที่ประชุม 

                     

9 เสนอคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสตูรและแก้ไขตามติที่
ประชุม 

                     

10 เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองคุณภาพหลักสูตร 
(วิทยาเขตหาดใหญ่) 

                     

11 เสนอสภาวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี พิจารณาอนุมตัิหลักสูตร 
และแก้ไขรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิทยา
เขต  (ถ้ามี) 

                     

12 เสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

                     

13 กรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ
ฐานข้อมูลของ สกอ. เพื่อ
พิจารณารับรองหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ กิจกรรมประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 เว็บไซตส์าขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ 
 Facebook หลักสตูรระบบสารสนเทศ 
 กิจกรรม RoadShow  
 ค่าย IT IS A CAMP   
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แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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เว็บไซต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ 
http://scit.surat.psu.ac.th/Information/ 

 

  

http://scit.surat.psu.ac.th/Information/
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Facebook สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ และหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/AMIPSUSURAT/ 

 
 

https://www.facebook.com/ispsusurat/ 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/AMIPSUSURAT/
https://www.facebook.com/ispsusurat/
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กิจกรรม RoadShow 
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ค่าย IT IS A CAMP 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างกิจกรรมวิชาโครงงานบูรณาการงานวิจัย 
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โครงงานเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บพอร์ทัลเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้าน 
กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอนาหม่ืนศรี 

 

ได้น านักศึกษาลงพ้ืนที่วิจัย กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง 
ซึ่งเป็นโครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเว็บพอร์ทัล
เพ่ือการเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอพ้ืนบ้าน 
กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี (ทุนวิจัยจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) 

 

นักศึกษาได้รับโจทย์เพื่อพัฒนาโครงงานนักศึกษา
จากปัญหาของวิสาหกิจชุมชนจริงจ านวน 2 
โครงงาน ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์การเรียนรู้เกี่ยว
ผ้าทอนาหมื่นศรี และระบบสารสนเทศชุมชนผ้า
ทอนาหมื่นศรี 

 

 

ได้น านักศึกษาลงพ้ืนที่วิจัย กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการจัด
จ าหน่ายและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้า
ทอพื้นบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล: 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ (ทุนวิจัยจาก วช.) 

และ นักศึกษาได้ฝึกการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล
วิจัย การประเมินผลโครงงาน และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงงาน 
 

 รายชื่อโครงงานนักศึกษา และสัมนา 
ล าดับ ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง รหัสนักศึกษา นักศึกษา อาจารย์ท่ี

ปรึกษา เวลา  
1 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
การสร้างโมเดล E-Learning 5740410517 จันทร์ตนา ศรเกษตริน ผศ.อภิรดา 

ธาดาเดช 
9.00-9.20 

ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

E-Learning  Modeling 5740410544 บาซีล แวกาจ ิ   

  5740410551 พีรณัฐ เพชรานนท์   
2 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
เว็บไซตค์้นหาสถานท่ีออก
ก าลังกายกรณีศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

5840410504 นายกันตินันท์     ปาน
ปลอด 

อาจารย์ภัท
ราพร    วริ
นทรเวช 

9.20-9.40 

ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Web Application for 
Fitness Center , Case 
Study of Surat Thani 
Province. 

5840410526 นายนันทรัตน ์    อุปลา   
5840410566 นายวุฒิพงษ ์      สอน

แก้ว 
  

5840410569 นางสาวอารญา    สุระ
สังวาลย ์   

3 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์
โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
เว็บเมทริกซ ์

5840410534 นาย พุทธมนต์ นนทะ
แก้ว 

ผศ.อภิรดา 
ธาดาเดช 

9.40-
10.00 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Website’ Efficiency 
Measurement Using Web 
Metrics Analyzer Tool 

        

4 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรูเ้รื่องผ้าพื้นบ้าน ภาคใต้ 
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้านาหมื่น
ศรี จังหวัดตรัง 

5840410502 กฤษฎา สุเหร็น อาจาร์ยสุภา
พร ชัย
อารยะเลิศ 

10.00-
10.20 

ช่ือภาษอังกฤษ Game Computer for 
Learning Southern 
Woven Textile: Case 
study of Na Meun Si 
Weaving Group, Trang 
Province 

5840410505 คุณนิธ ิจิตตภิรมย์ศักดิ ์   
5840410515 ณัฐพงศ์ เพชรขุ้ม   
5840410529 บุญฤทธ์ิ อินสิงคาร   

5 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

เว็บแอพลิเคชันเพื่อจัดการ
องค์ความรู้เรื่องผา้พื้นบ้าน
ภาคใต้: กรณีศึกษากลุม่ทอผ้า
นาหมื่นศรี จังหวัดตรัง 

5840410506 นางสาวจุฑาทิพย ์ 
ขุนทอง 

อาจาร์ยสุภา
พร ชัย
อารยะเลิศ 

10.20-
10.40 

ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Web application for 
Managing knowledge of 
Southern Woven Textile: 
Case study of Na Meun Si 

5840410509 นายชนาธิป  สาเมือง   
5840410512 นายฐนัสพงศ ์ สุขเอก   
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ล าดับ ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง รหัสนักศึกษา นักศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษา เวลา  

Weaving Group, Trang 
Province 

6 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

การจัดการความรู้ด้วยออน
โทโลย ี

5840410516 นายณัฐพล วงษ์ทิพย ์ อ.ภัทราพร 
วรินทรเวช 

10.40-
11.00 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Knowledge Management 
by Ontology 

        

7 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

ระบบแนะน ารายการอาหาร
โดยใช้วิธีการ Collaborative 
Filtering และ Knapsack 
Problem Alogoritm 

5840410510 ชุติกาญจน ์พูลสวัสดิ ์ อาจารย์
สันติ โชติ
แก้ว 

11.00-
11.20 

ช่ือภาษอังกฤษ A Diet Recommendation 
System Using 
Collaborative Filtering 
and Knapsack Problem 
Alogoritm 

5840410518 ณิชาภัทร นวไพบูลย ์   
5840410533 พรนภา กุมะทะ   

8 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

ระบบเปรียบเทียบราคาสินค้า
อุปโภคบรโิภคผ่านทาง 
เฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร ์

5840410528 นาย บริพัตร นนท์ทอง อาจารย์ 
สันติ โชติ
แก้ว 

11.20-
12.00 

ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Ask.Me.Price : Grocery 
Price Comparison 
Chatbot on Facebook 
Messenger 

5840410530 นาย เบญญพล จง
ศรีวัฒนพร 

  

  5840410544 นาย วิทยา  ด าสีคง 
  

9 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

ระบบ Dropship (ตัวแทน
จ าหน่ายอิสระ)  : กรณศีึกษา 
ในกลุ่ม Biz Club Surat 
Thani 

5740410534 ธีรภัทร ์ ศรีคง อาจารย์ธนัช
พรรณ  
เพ็ชรรัตน ์ 13.00-

13.20 
  ช่ือเรื่อง

ภาษาอังกฤษ 
Dropship System 
(Independent Agent) : 
Case Study in group Biz 
Club Surat Thani   

5740410595 ศุภกฤต  นักการรอง   

  
      5840410558 อนุพงศ์  ทองฤทธิ์     
10 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการปลูกพืช
โดยใช้ SimplexAlgorithm 
และหาผลลัพธ์ด้วย 
Linear Programming 

5840410520 นายติณณภพ ชิณนะ
พงศ์ 

อ.ธนัช
พรรณ เพ็ชร
รัตน ์

13.20-
13.40 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Decision Support System 
for Farmer To plant by 
SimplexAlgorithm and 
Find results by 
LinearProgramming 
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ล าดับ ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง รหัสนักศึกษา นักศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษา เวลา  

11 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

การใช้เทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติงในธุรกิจ SMEs 

5840410547 นางสาวศิริภากร หนู
ปราบ 

อ.ธนัช
พรรณ เพ็ชร
รัตน ์

13.40-
14.00 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

The use of cloud 
computing in SMEs 

      
  

12 ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย 

เทคนิคแยกประเภทแบบ 
Ensemble ส าหรับการ
วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก
ข้อความใน Twitter 

5840410563 นาย ธนภัทร ไชยทอง อาจารย ์
สันติ โชติ
แก้ว 14.00-

14.20 
  ช่ือเรื่อง

ภาษาอังกฤษ 
An Ensemble 
Classification System for 
Twitter Sentiment 
Analysis 

      

  
13 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
ระบบการตรวจสอบใบหน้า
และการเคลื่อนไหวของมือ 
โดยใช้ deep learning 

5840410540 นางสาวยวิษฐา พิมพา อาจารย์
สันต ิโชติ
แก้ว 

14.20-
14.40 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Face and Hand Gesture 
multi-factor 
authentication using 
deep learning 

      

  
14 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
การประยุกต์ใช้ Google 
Map ในการประมาณ
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง 
กรณีศึกษา Taxi และ รถยนต ์

5840410554 นางสาวสุธารณิ ีลิ้ม
สุวรรณมณ ี

อ.ภัทราพร 
วรินทรเวช 

14.40-
15.00 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Applied Google Map for 
Calculated Expenses in 
Transportation : Case 
Study of Taxi and Car. 

    
 

  
15 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
การแพร่ระบาดของมัลแวร ์
และเครื่องมือการตรวจจับ 
เพื่อความปลอดภัยในการใช้
งานเครือข่าย 

5840410543 นายวิชยุตม ์นาคะ
วิโรจน ์

อ.ธนัช
พรรณ เพ็ชร
รัตน ์ 15.00-

15.20 
  ช่ือเรื่อง

ภาษาอังกฤษ 
Malware Epidemic 
 and malware detector 
for network  
safety using. 

      

  
16 ช่ือเรื่อง

ภาษาไทย 
การพัฒนาเว็บสมัยใหม่โดยใช้ 
ReactJS 

5840410555 นางสาวสุวรรณ ีโมสืบ
แสน 

ผศ.อภิรดา 
ธาดาเดช 

15.20-
15.40 

  ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 

Modern Web-
Development using 
ReactJS  
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 เกณฑ์การประเมินโครงงาน 
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ภาคผนวก ซ  
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา และผลการประเมินโครงการ 
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กิจกรรมนักศึกษา 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา ปี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ 

นักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรระบบสารสนเทศ เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
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กิจกรรม IT.B Showcase งานมอ.วิชาการ 2561 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 นักศึกษาแสดงผลงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศไปใช้ในงานด้านธุรกิจ ได้รับการตอบจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนักเรียน นักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับผู้ที่
สนใจวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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โครงการ Workshop การพัฒนา Web MAP Application ด้วย Google MAP API จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 
กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ส าหรับหลักสูตร ITB และ IS

 

 

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศรับรางวัลชนะการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 
ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562) ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลดังนี้ 
1. นายณัฐพล วงษ์ทิพย์    
ชื่อโปรเจค : "ระบบบริหารจัดการ การสมัครสมาชิกผู้ใช้แพลตฟอร์ม Open-D" 
สถานประกอบการ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทราพร วริทรเวช 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
2. นายติณณภพ ชิณนะพงศ์    
ชื่อโปรเจค : "ระบบแสดงข้อมูลแบบแดชบอร์ดส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและ
ชั้นพันธุ์หลัก" 
สถานประกอบการ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
3. นายพุทธมนต์ นนทะแก้ว  
ชื่อโปรเจค : ระบบแจ้งซ่อม Helpdesk Services 
สถานประกอบการ : บริษัท  ISUZU อันดามันเซลล์  
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ผศ.อภิรดา ธาดาเดช  
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
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4. นางสาวยวิษฐา พิมพา  
ชื่อโปรเจค : พัฒนา API ส าหรับดึงข้อมูลโปรโมชั่นของบริษัททิพยประกันภัยด้วยแอพพลิเคชั่น Sales Kit 
สถานประกอบการ : บริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สันติ โชติแก้ว 
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
 

 

 

 

 

โครงการ Workshop Web Technology ReactJS and React 
Native 
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนา Web Application และ Mobile Application 
โดย ศิษย์เก่า คุณทินกฤต หนุอักษร ต าแหน่ง พนักงานอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท  King Power (ศิษย์
เก่ารุ่น 55) ณ วันที่ 22-23 ธ.ค. 2561 
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โครงการติดตามและดูแลผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตร ITB และ IS ปีการศึกษา 2561 
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โครงการจัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 

ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. 2562 
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โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวชิาการ
จากอาจารย์สู่นกัเรียน(ปจัฉิมนิเทศ IT.B)  

21 ธ.ค. 61 ห้องอ่าวไทย  
คุณรัชนี สว่างอัมพร เจ้าของกิจการ ร้าน สปริตไอที มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์ การก่อตั้ง
ธุรกิจ การต่อสู้กับวิกฤตการค้าออนไลน์ และแนวคิดในมุมมองของนายจ้างต่อการคัดเลือกบัณฑิตใหม่ และพร้อมวิภาค
หลักสูตรจากผู้ประกอบการ และศิษย์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจ 
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ภาคผนวก ฌ  
ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินข้อสอบ 
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วัตถุประสงค์รายเนื้อหา / บท 

 
รหัสวิชา 934-205 Database System   จ านวน 3  หน่วยกิต 

ผู้ประสานงานรายวิชา  ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
ผู้สอน    ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
วัน – เวลาสอบ  สอบวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 
ก าหนดส่งข้อสอบ     

วันท่ีส่งข้อสอบ       
 

ล าดับที ่ เนื้อหา  วัตถุประสงค ์
น้ าหนัก
คะแนน 

ข้อสอบข้อที ่

1 Normalization 1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อนกัน
ของข้อมูลในรูปแบบการท า Normalization ได้ 

15 1.1,1.2 

2 SQL: DML 1. นักศึกษาสามารถเขียนค าสั่ง SQL ในการ 
Select, Insert, Update, Delete ข้อมูลได ้

26 
2.1-2.5,3.2-

3.4 

3 SQL : DDL  1. นักศึกษาสามารถเขียนชุดค าสั่ง SQL ในการ
ก าหนดโครงการสร้างของฐานข้อมูลได ้

4 3.1 
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แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพข้อสอบและสิ่งที่ต้องการให้จัดเตรียมพร้อมข้อสอบ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2561 
 

***************************************************** 
 

รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา.................................................................................. 
 

คณะกรรมการคนที่ 1 คณะกรรมการคนที่ 2 

  

 
ข้อสอบมี..............หน้า (รวมหน้าค าสั่ง) 

 
  ถ่ายแบบหน้าเดยีว                      ถ่ายแบบหน้าหลัง      

  เย็บแยก....................ส่วน             ใส่ซองแยกส่วน 

              เย็บกระดาษทดดา้นหลังข้อสอบ……….......แผ่นต่อชุด 

     ท าในข้อสอบ 

              ใช้สมุดเขียนตอบ..................เล่มตอ่คน 

       ใช้กระดาษเขียนตอบ..............แผน่ต่อคน  
                  ใช้กระดาษเลือกตอบ............แผ่นต่อคน  

                  น าต าราเข้าห้องสอบได ้          

      น าเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได ้ 

                  ห้ามน าไม้บรรทัดที่มีสตูรคณิตศาสตร ์ 
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ภาคผนวก ญ  
ผลงานจากโครงงานนักศึกษาที่ได้รับน าเสนอประชุมวิชาการ 
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