
  

  
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

 
 

ของ 

โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 

มิถุนายน  2552



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

คํานํา 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551 / ปงบประมาณ 2551 ฉบับนี้จัดทําขึ้นตาม
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน (ฉบับปรับปรุงท่ี 4) ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดไว โดย 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือประเมินผลการดําเนินการในรอบปท่ีผานมาตามองคประกอบ และมาตรฐานคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรฯ  ตอไป                                                           

องคประกอบ 
องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ชวงเวลาที่รายงาน 
1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552 
 

 
 
 

ลงช่ือ  ...................................................................... 
                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร วิทูสุรพจน) 

                             ผูอํานวยการหลักสูตรฯ 
                             30 มิถุนายน 2552 

 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ปงบประมาณ 2551 
8/1-1 

สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ 6-1 
                   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 7-1 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551  

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 8/1-1 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 8/2-1 
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 8/9-1 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 9-1 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก   ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายในของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ 10-1 
                       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคผนวก ข  เอกสารอางอิง 10-2 
ภาคผนวก ค   องคประกอบ ตัวบงช้ี(KPIs) และคาน้ําหนักของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ 10-3 
                       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ปงบประมาณ 2551 
8/1-2 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
ความเปนมา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนโครงการจัด
การศึกษาพิเศษจากความรวมมือของ 4 ภาควิชา/หนวยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และศูนยคอมพิวเตอร วิทยาเขตหาดใหญ  ซ่ึงใน
ปจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตรเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรฯ  

หลักสูตรฯ ทําการเรยีนการสอนเฉพาะวันเสาร-อาทิตย โดยไดเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2545 จนถึงปจจุบัน ในแตละปสามารถรับผูสนใจเขาศึกษาไดมากถึง 80 คน ความ
นิยมในหลักสูตรฯ นี้ เกิดขึ้นไดเนื่องจากการตอบสนองท่ีตรงกับความตองการของบุคคลากรท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีอยูในภูมิภาคทางใตของประเทศ ซ่ึงตองการจะเพ่ิมพูนความรู/ทักษะดานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควบคูไปกับการประกอบวิชาชีพ 

วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 
        ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี ้
        1.  มีความรูความเขาใจในหลักการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และสามารถนํามาประยุกตใชในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2.  มีความสามารถในการวางแผนและดําเนินการวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถประยุกตงานวิจัย 
       มาสูภาคปฏิบัติไดเปนอยางด ี
  3.  มีกระบวนการคิด/วิเคราะห และแกปญหาในสาขาวิชาชีพอยางทันสมัย พอเพียง และ 
             สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
  4.  มีจรรยาบรรณในการนําวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานอยางเหมาะสม 

วิสัยทัศน 
ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพในระดับสากล 

พันธกิจ 
1.  ผลิตวิศวกรท่ีคิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2.  สรางองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และเช่ือมโยงสูสากล 
3.  บูรณาการองคความรู ระหวาง งานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.   พัฒนาองคกรและสรางสภาพแวดลอมสูองคกรแหงการเรียนรู 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ปงบประมาณ 2551 
8/1-3 

 
เปาประสงค 

1.  เพ่ือเสริมสรางงานวิจัยในสาขาท่ีมีศักยภาพไปสูความเปนเลิศ 
2.  เพ่ือสรางและถายทอดผลงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ และเช่ือมโยง 

สูสากล  
3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ คิดเปน ทําเปน มีคุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ 
4.  เพ่ือบูรณาการองคความรูสูสังคมและชุมชน  
5.  เพ่ือบริหารจัดการองคกรเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู  โดยมีการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ 

โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
 เนื่องจากเปนหนวยงานดูแลโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใตความรวมมือของ 4 คณะ/หนวยงาน 
แตอยูภายใตการบริหารจัดการจากคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนั้น การแบงสวนราชการจึงมีความแตกตาง
ไปจากหนวยงานท่ัวไป และสามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี ้

 
แผนภูมิสายการบริหารงาน 

แมวาลักษณะของหนวยงานจะเปนเพียงโครงการจัดการศึกษาพิเศษ รับผิดชอบเพียง 1 หลักสูตร แต
ก็ไดมีการจัดแบงโครงสรางการองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
วางไวใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด ดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี ้

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนยคอมพิวเตอร 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ปงบประมาณ 2551 
8/1-4 

 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน 

1. คณะกรรมการบดําเนินการหลักสูตรฯ 
ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนของคณะ/หนวยงานท่ีรวมรับผิดชอบหลักสูตรและ
ผูบริหารของหลักสูตรฯ จํานวนรวม  15  คน  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง  จากตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. ผูบริหารหลักสูตรฯ จํานวน 2 คน 
   3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนทร  วิทูสุรพจน  ผูอํานวยหลักสูตรฯ 
   3.2  ผูชวยศาสตราจารย ธีรวัฒน หังสพฤกษ  รองผูอํานวยหลักสูตรฯ 

4. อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 คน 
5.1 ดร. วัชรวลี  ตั้งคุปตานนท 

5. เจาหนาท่ีหลักสูตรฯ จํานวน 2 คน 
   4.1 นางสาวนงลักษณ  จันทรศรีทอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
   4.2 นางสาวอัมพวรรณ สังขบุรินทร    นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. จํานวนนักศึกษา 
รหัสช้ันปของนักศึกษา จํานวน (คน) 

47, 48, 49, 50 92 
51 77 
52 65 

รวมท้ังส้ิน 234 

คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผูอํานวยการหลักสูตรฯ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

รองผูอํานวยการหลักสูตรฯ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ปงบประมาณ 2551 
8/1-5 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ในปการศึกษา 2551 หลักสูตรฯ ไดดําเนินงานสําเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงคของหลักสูตรทุก

ประการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ัง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ  กลาวโดยสรุปดังตอไปนี ้

• นักศึกษาท่ีใชระยะเวลาศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ กําหนดมีจํานวนรอยละ 21    
• สามารถเพ่ิมจํานวนนักศึกษาแผน ก มากขึ้นถึง รอยละ 59.74 ของนักศึกษาในปการศึกษา 2551  
• สารนิพนธทุกฉบับเปนการตอบสนองความตองการของนักศึกษาในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปประยุกตใชกับงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
• หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพในการดําเนินการจัดการ 
สืบเนื่องจากปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงมีผลกระทบตอ

จํานวนผูสมัครเขาศึกษา และเปนอุปสรรคตอการเดินทางมาศึกษายังวิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา ของ
นักศึกษาปจจุบัน ดังนั้น หลักสูตรจึงไดดําเนินการในการควบคุมคาใชจายภายในหลักสูตร รวมท้ังการ
สงเสริมและดําเนินตามแผนรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาตรอยางเครงครัด  

องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
หลักสูตรฯ มีการพัฒนาตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตรครบถวนตามท่ีกําหนดไวในดานกระบวนการเรียนรูนั้น หลักสูตรฯ มีการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ท้ังนี้จํานวนบทความจากสารนิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนสารนิพนธ
ปริญญาโทท้ังหมดยังไมเปนไปตามเปาหมาย เพราะนักศึกษาขาดประสบการณในการเขียนบทความเพ่ือ
เผยแพรงานวิจัย แนวทางในการแกไขคือ ไดมีการจัดอบรมการเขียนบทความวิชาการใหกับนักศึกษา แผน ข 
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเขียนบทความมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑของคณะฯ  

องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรฯ มีระบบและแผนงานและการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ยังตองการความ

ชํานาญในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  และเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะใหมีการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรฯ เปนประจํา  และมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน พรอมกับจัดเตรียมขอมูลไวลวงหนา กอน
ถึงกําหนดสงรายงานประกันคุณภาพ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลําดับ

ที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  
คะแนนที่

ได 
ผลการ

ประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1) 20 5.00 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (4) 50 2.86 พอใช 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (1)       
4 การวิจัย (9)       
5 การบริการวิชาการแกสังคม (3)       
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       
7 การบริหารและการจัดการ (1)       
8 การเงินและงบประมาณ (6)       
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4)       
  คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 70     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       
11 วิเทศสัมพันธ* (1)       
  คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 70     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   3.47 พอใช 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) 
ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (SAR-7) ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 ของหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20       5  5  100  5 5  100 80  3 1 0  5 5  
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่

กําหนด (รอยละ) 
20                              

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50                               
    ตัวบงช้ีรวม (18) 30                               
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 10        6 7  6   6 7  6  7  2 0 0 2.33  0.78  
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 10       6   7  6  7 7  7  7  3  1 0 5  5  

2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (รอยละ) 10        1 2  50  1  1  100 100 3  1  0  5  5  
2.21 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ) 
20        3 67   4.48  2  51 3.92  10 1  0  0  1  1  

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 0       4  5   80  4 5  80  5            
9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ

ทันเวลา (ระดับ) 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551 (SAR-8) 
 
องคประกอบที่   1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2551 หลักสูตรฯ ไดดําเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาบัณฑิต 
ของหลักสูตรฯ ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนี้ 

 จํานวนนักศึกษารับเขาในปการศึกษา 2551 มี 74 คน ซึ่งเปนไปตามแผนท่ีกําหนด (60 คน) 
 จํานวนรอยละ  20.77 ของนักศึกษาท่ีใชระยะเวลาการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯ กําหนด (2 ป) จาก

เปาหมายท่ีต้ังไวไมนอยกวารอยละ 20  
 จํานวนรอยละ 59.74 ของนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก ซึ่งเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 26.76 จากเปาหมายท่ีต้ังไว รอยละ 

10 ของนักศึกษา 
 จํานวนรอยละ 100 ของสารนิพนธ เปนการตอบสนองความตองการของนักศึกษาในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปประยุกตใชกับงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไวไมนอยกวารอยละ 
80 

 มีการเบิกจายคาสอนประจําเดือนโดยเฉลี่ยเปนระยะเวลา  5  วัน จากเปาหมายท่ีต้ังไวไมเกิน 1 สัปดาห 
เอกสารอางอิง :   

 กส.1.2-01  ประกาศรายช่ือผูสอบผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาตอ 
 กส.1.2-02  ตารางแสงจํานวนนักศึกษาท่ีใชระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 กส.1.2-03  ประกาศรายช่ือผูสอบผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาตอ (แสดงแผนการศึกษาท่ีนักศึกษา

เลือก) 
 กส.1.2-04  รายการสารนิพนธท่ีแลวเสร็จในปการศึกษา 2551 ของหลักสูตรฯ 
 กส.1.2-05   รายงานการเบิกจายคาสอนประจําเดือน 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

 ไมมี 
2. จุดแข็ง 

 เปนหลักสูตรฯ แบบสหวิทยาการท่ีสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการของหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีอยูทางภูมิภาคทางใตของประเทศ 

3. โอกาส 
 นักศึกษาของหลักสูตรฯ เปนผูปฏิบัติงานจริงในองคกรตางๆ จึงสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับ

งานท่ีอยูในความรับผิดชอบได 
4. อุปสรรค 

 ปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ ความไมสงบของสถานการณในสี่จังหวัดภาคใต มีผลกระทบตอจํานวน
ผูสมัครเขาศึกษา เปนอุปสรรคตอการเดินทางมาศึกษายังวิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
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5.     กลยุทธ / แผน พัฒนา 
 ควบคุมคาใชจายของหลักสูตรฯ และไมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัง 16.00 น. ของวันอาทิตย เพื่อให

นักศึกษาสามารถเดินทางกลับสูท่ีพักไดอยางปลอดภัย 
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องคประกอบที่   2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจ และความพรอมของ
หลักสูตรฯ   

 ไดปรับปรุงหลักสูตรฯ แลวเสร็จเม่ือ 19  มกราคม 2552  ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.0506(1)/828  ลงวันท่ี  22  
มกราคม  2552 

 มีการบริหารกิจการของหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาโท และตามเกณฑการ
ประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ ดําเนินการโดยกองแผนงาน สํานักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 มีแบบฝกหัดและงานท่ีมอบหมาย เพื่อชวยใหสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพการเรียนรูท่ีอิง
พัฒนาการของผูเรียนในทุกรายวิชา  

 อนุญาตใหนักศึกษายื่นคํารองเพื่อเปดรายวิชาตามท่ีตองการได 
 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผานระบบสารสนเทศประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2551 หลักสูตรฯ ไดบทความจากสารนิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธ

ปริญญาโทท้ังหมด คิดเปนรอยละ 3.92 
เอกสารอางอิง :   

 กส.2.1-01   คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 1373 / 2550 เรื่อง แตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กส.2.1-02   คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 กส.2.2-01   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 
 กส.2.2-02    https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 
 กส.2.13-01  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขท่ี ศธ.0506(1)/828  ลงวันท่ี  22  ม.ค.  2552 
 กส.2.21-01   ผลงานบทความจากสารนิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรในปการศึกษา 2551 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

 นักศึกษาขาดประสบการณในการเขียนบทความเพื่อเผยแพรงานวิจัย ดังนั้นจึงเปนภาระดานเวลาอยางมากท้ัง
ของนักศึกษาและคณาจารย 

i. จุดแข็ง 
 นักศึกษาเปนผูกําหนดหัวขอวิจัยสารนิพนธท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับงานท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 ปงบประมาณ 2551 
8/2-4 

 นักศึกษาไดเรียนรูกรณีศึกษาหรือเทคนิควิธีใหมๆ จากคณาจารยซึ่งมีประสบการณและความชํานาญในสาขา
ท่ีรับผิดชอบ จากงานวิจัยหรือเปนท่ีปรึกษาใหหนวยงานตางๆ 

 มีนโยบายและงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา เชน การศึกษาดูงานใน
ภาคอุตสาหกรรมตางประเทศ เปนตน 

 คณาจารยสวนใหญของหลักสูตรมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยเชิงวิชาการอยูเดิมแลว 
3.    โอกาส 

 มีโครงสรางสายงานการบริหารท่ีมีคณะกรรมการจัดการหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมา
จากคณะ/หนวยงานท่ีรวมบริหารหลักสูตร จึงชวยการบริหารและควบคุมคุณภาพบัณฑิตไดรัดกุมมากข้ึน 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดสรรทรัพยากรดานคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีเหมาะสมและทันสมัย ดังนั้น 
นักศึกษาของหลักสูตรฯ จึงมีโอกาสใชงานทรัพยากรเหลานี้ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

 นักศึกษาสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จึงสามารถเขาถึงแหลงขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอรไดทุก
ท่ีทุกเวลา 

 คณะกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลายหนวยงาน จึงมีความคิดเห็นจากหลากหลายมุมมอง ซึ่ง
เปนประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตร 

 นักศึกษาท่ีทํางานอยูในสายวิจัยและวิชาการจําเปนตองศึกษาในหลักสูตรฯ แผน ก เพื่อใหมีคุณสมบัติตาม
เกณฑของ สกอ. จึงสามารถสมัครเปนอาจารยมหาวิทยาลัยได 

4. อุปสรรค 
 ความคับค่ังของทราฟฟกขอมูลภายในเครือขายคอมพิวเตอรจากคณะวิศวกรรมศาสตร เนื่องจากมีผูใชจํานวน

มากท้ังจากนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ในวันและเวลาราชการ 
 ผลงานวิจัยสารนิพนธไมจําเปนตองตีพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการหรือวารสารใดๆ เพียงนําเสนอ

ผลงานวิจัยสารนิพนธและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสารนิพนธเทานั้น 
5.     กลยุทธ /แผนพัฒนา 

 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเปนประจําทุกป 
 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษานําประเด็นปญหาจากหนวยงานของตนเองมาเปนหัวขอวิจัยสารนิพนธ 

เพื่อไดประโยชนท้ังฝายนักศึกษาและหนวยงาน และสามารถใชเวลาของการทํางานประจํามาใชทําสารนิพนธ
ไดอยางเต็มท่ี 

 พัฒนาหลักสูตรฯ ใหเสริมศักยภาพงานวิจัยในกลุมวิชาตางๆ ของคณาจารยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรฯ 
 พัฒนาหลักสูตรฯ ใหรองรับการศึกษาแบบเนนวิจัยในแผนการศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรฯ  
 พัฒนาหลักสูตรฯ ใหสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย 
 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ พื้นท่ี และสภาพแวดลอมในการทํางานวิจัย 
 หาแหลงทุนจากภายใน/นอกเพื่อกระตุนและจูงใจใหนักศึกษาตีพิมพบทความ 
 เสริมสรางแรงจูงใจใหแกอาจารยเพื่อจูงใจใหเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพ 
 จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการใหกับนักศึกษา แผน ข เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนบทความมากยิ่งข้ึน 
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องคประกอบที่   9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล 
 มีการรวบรวมขอมูลของนักศึกษาอยางเปนระบบ 

เอกสารอางอิง :   
 กส.9.4-01    ฐานขอมูลวิทยานิพนธ / สารนิพนธ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

 การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมครบทุกกิจกรรม  และบางกิจกรรมไมชัดเจน 
2. จุดแข็ง 

 ไมมี 
3. โอกาส 

 มีหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งสมารถชวยใหการ
ดําเนินการดานดังกลาวสําเร็จไดสะดวกข้ึน 

4. อุปสรรค 
 การเก็บรวบรวมขอมูลบางกิจกรรมยังไมเปนระบบ 

5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 จัดทําประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อใหบุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับทราบแนวทางการเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะหเชิง

คุณภาพอยางครบถวนและสมบูรณ 
 มอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน พรอมกับจัดเตรียมขอมูลไวลวงหนา กอนถึงกําหนดสงรายงานประกัน

คุณภาพ 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (SAR-9) 
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 เปนการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มขยายหลักสูตรฯ แผน 
ก ใหสามารถรองรับการศึกษาแบบเนนวิจัย ไมไดเปน
เพียงการปรับรายวิชา/เนื้อหารายวิชาเทานั้น ดังนั้นจึง
ตองการความรอบคอบในการจัดทํา 

 ไดปรับปรุงหลักสูตรฯ แลวเสร็จเม่ือ 19  มกราคม 
2552  ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.0506(1)/828  ลงวันท่ี  
22  มกราคม  2552 

  ความนิยมของนักศึกษาในการเลือกทํางานวิจัยสาร
นิพนธมากกวาวิทยานิพนธ เนื่องจากใชระยะเวลาใน
การศึกษานอยกวา และไมจําเปนตองเผยแพรผลงานวิจัย 
ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคตอการเสนอผลงานตีพิมพตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัย (รอยละ 50 ของจํานวนสาร
นิพนธ หรือ เทียบเทากับ 40 ฉบับตอปการศึกษา) 

 ได ช้ีแจงใหนักศึกษาเห็นประโยชนของการทํา
วิทยานิพนธในแงขอบการเพิ่มพูนและการเติบโตใน
สายงานของนักศึกษาในอนาคต  ซึ่งทําใหมีนักศึกษา
เลือกเรียนแผน ก เพิ่มข้ึนรอยละ 26.76 สําหรับ
นักศึกษาสารนิพนธเปนการเพิ่มพูนประสบการณใน
การเผยแพรผลงานและทําใหมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง มีผลทําใหเพิ่มจํานวนผลงาน
ตีพิมพของนักศึกษาแผน ข จากเดิมรอยละ 3.92 

 การจูงใจใหกับนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาท้ัง
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยจัดใหมีเกณฑการ
สนับสนุนคาใชจายเผยแพรผลงานและใหเงินรางวัล
ตามเกณฑของคณะ 

 จัดเตรียมประกาศเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูสํา เร็จ
การศึกษาของนักศึกษาแผน ข คาดวาจะเริ่มใชใน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 

 นักศึกษาขาดประสบการณในการเขียนบทความเพื่อ
เผยแพรงานวิจัย ดังนั้นจึงเปนภาระดานเวลาอยางมาก
ท้ังของนักศึกษาและคณาจารย 

 สงเสริมการจัดอบรมการเขียนบทความวิชาการ
ใหกับนักศึกษา แผน ข เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียน
บทความมากยิ่งข้ึน (ราวภาคการศึกษาท่ี 2/2552)  

 การเก็บรวบรวมขอมูลยังไมครบถวนทุกกิจกรรม และ
บางกิจกรรมไมชัดเจน 

 ไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูล
สําหรับรายงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของ 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในโครงการจัดการศึกษาพิเศษ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAR-11) 
 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 
1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

 หนวยนับ แผน/ผล ผลการดําเนินงานป   2551 
1.จํานวนนักศึกษารับเขาเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด (74 คน) 

คน แผน 60 

  ผล 74 
2. รอยละ 20 ของนักศึกษาท่ีใชระยะเวลา
การศึกษาตามท่ีหลักสูตรฯ กําหนด (2 ป) 

รอยละ แผน 20 

  ผล 20.77 
3. เพ่ิมจํานวนนักศึกษาแผน ก ไมนอยกวา 10 % 
ของนักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ แผน 10 

  ผล 59.74 
4. จํานวนรอยละ 80 ของสารนิพนธเปนการ
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับงานท่ีอยู
ในความรับผิดชอบ 

รอยละ แผน 80 

  ผล 100 
5. ระยะเวลาการเบิกจายเงินคาสอนประจําเดือน
ไมเกิน 1 สัปดาห (7 วันทําการ) 

วัน แผน 7 

  ผล 5 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

ภาคผนวก ข 
เอกสารอางอิง 

รหัส ชื่อเอกสารอางอิง 
กส.1.2-01   ประกาศรายช่ือผูสอบผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธ์ิศึกษาตอ 
กส.1.2-02   ตารางแสงจํานวนนักศึกษาท่ีใชระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
กส.1.2-03   ประกาศรายช่ือผูสอบผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธ์ิศึกษาตอ (แสดงแผนการศึกษา

ท่ีนักศึกษาเลือก) 
กส.1.2-04   รายการสารนิพนธท่ีแลวเสร็จในปการศึกษา 2551 ของหลักสูตรฯ 
กส.1.2-05    รายงานการเบิกจายคาสอนประจําเดือน 
กส.2.1-01    คําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี 1373 / 2550 เรื่อง แตงตั้งกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กส.2.1-02    คําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
กส.2.2-01    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 
กส.2.2-02     https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 
กส.2.13-01   หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขท่ี ศธ.0506(1)/828   

ลงวันท่ี  22  ม.ค.  2552 
กส.2.21-01    ผลงานบทความจากสารนิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรในปการศึกษา 2551 
กส.9.4-01     ฐานขอมูลวิทยานิพนธ / สารนิพนธ 

 



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

ภาคผนวก ค 
องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) และคานํ้าหนักของภายในโครงการจัดการศึกษาพิเศษ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAR-16) 
 

 
  

องคประกอบ ตัวบงชี้ และคานํ้าหนัก ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินงาน

ประจําป 
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

องคประกอบและตัวบงชี ้
หน

วย
นับ

 

คาน้ํ
าห

นัก
 

แผ
น/ผ

ล 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผน
ดําเนินการ  (3) 

  20                   

    
1.2 

รอยละ 20 แผน       80 80 80 80 80 

  

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 

    ผล       100 100       
2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26)   50                   
    ตัวบงชี้รวม (18)   30                   
    
2.1 

ขอ 10 แผน       7 7 7 7 7 

  

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร*** 

    ผล       6  6       
    
2.2 

ขอ 10 แผน       7 7 7 7 7 

  

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ** 

    ผล       7  7       
    
2.13 

รอยละ 10 แผน       100 100 100 100 100 

  

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด** 

    ผล      50 100        
    ตัวบงชี้เฉพาะ (8)                       

รอยละ 20 แผน       10 10 15 20 25     2.21 
  

รอยละของบทความจากสารนิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
สารนิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 

    ผล       4.48  3.92       

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5)   0                   
ระดับ   แผน                     9.4 

  
มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา*     ผล       4  5       

อธิบายสัญลักษณ            
*หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยา
** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ. 

          

***หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.            
****หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.            




