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คํานํา 
 

  รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553ฉบับนี้ เป็นรายงานประจําปีในรอบปีการศึกษา 
2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558ถึงเดือนกรกฎาคม 2559)  โดยใช้เกณฑ์ ASEAN University 
Network – Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงให้ดี
มากย่ิงขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

1.1 บทสรปุผูบ้ริหาร  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี

การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก และมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบที่สอนในภาคปกติ และมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม ที่สอนในภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง
ในปี พ.ศ. 2553 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2557  โดยทําการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

สาระสําคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมี
จุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
และสามารถนําความรู้และทักษะไปแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการการผลิตระบบคุณภาพและการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมในงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีรวมท้ังมีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์/ออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
และสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
มาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประเทศด้านการจัดการการดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยสามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันจะ
นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการสําหรับการแข่งขันด้านการค้าอย่างเสรี นอกจากนี้ 
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ยังสามารถสรรค์สร้างและแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดี 
  
1.2 แผนการดําเนินงานการประเมินตนเอง 
 แผนการดําเนินงานการประเมินตนเองของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีการบูรณา
การเข้ากับกระบวนการที่สําคัญของภาควิชา ได้แก่ กระบวนการจัดทําหลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์
และการวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมกับหลักสูตรทั้งคณาจารย์นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ กระบวนการ
วิเคราะห์ทรัพยากร สนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการประเมินนักศึกษาแรกเข้า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา กระบวนการรับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการติดตามบัณฑิต 
กระบวนการในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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1. แต่งต้ังทีมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
2. นําเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมากําหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ

นําเสนอ 
3. จัดทํารายงานประเมินตนฉบับร่าง 
4. ปรับปรุงและแก้ไขรายงานประเมินตนเอง 
5. จัดส่งรายงานประเมินตนเองส่วนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ดําเนินการประเมินคุณภายใน 
7. ประกาศผลการประเมินพร้อมกับการประเมินจากภายนอก 

 
1.3 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  
 ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดย
คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ขึ้นตาม แผนพัฒนาภาคใต้ในขั้นต้นคณะกรรมการจัดทําโครงการคิดกันว่าจะจัดต้ังในระดับ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายเป็น
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดนี้ได้ดําเนินการตามโครงการถึงขั้นสํารวจบริเวณที่จะก่อต้ัง
มหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจที่ทุ่งนเรนทร์ ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แต่การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะไม่ได้รับงบประมาณในปี 2506 ประกอบ
ทั้งในช่วงนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาล และได้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่ โดยมี พ.อ.ถนัด 
คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในรัฐบาลชุดนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่ ได้ดําเนินการตามโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัย
ในภาคใต้ต่อไปจนถึงปี 2508 คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติในหลักการ 2 ประการคือ 

- ให้มีมหาวิทยาลัยภาคใต้ โดยมีศูนย์กลางที่ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี โดยให้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นก่อนและมีโครงการที่จะจัดต้ังคณะวิชา
ต่างๆ กระจายตามจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ เช่น จะจัดต้ังคณะครุศาสตร์และคณะ
รัฐศาสตร์ ที่ตําบลเขาตูม อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จะจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ ที่
ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และจะจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

- ให้มีงบประมาณเพื่อดําเนินการตามข้อ 1 ในปี 2509 เป็นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท 
 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดนี้ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการก่อต้ังมหาวิทยาลัย
ภาคใต้ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
เริ่มดําเนินการให้มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 
2509 โดยมุ่งที่จะใช้เป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อน ในขณะที่ดําเนินการก่อสร้างที่จังหวัด
ปัตตานีนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีช่ือเป็นทางการจึงใช้ช่ือว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้"และมีสํานักงาน
ช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยอยู่ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ 
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในระยะนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อยู่ในรูปของ
คณะกรรมการ (คือคณะกรรมการดําเนินการก่อต้ังมหาวิทยาลัยภาคใต้) โดยมีประธานคณะกรรมการ
ทําหน้าที่เหมือนอธิการบดี ซึ่งในขณะนั้นคือ พ.อ.ถนัด คอมันตร์ ต่อมาคณะกรรมการฯ เห็นว่า เพื่อให้
สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
ควรได้นําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานชื่อ ให้แก่



 
 

7 
 

มหาวิทยาลัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ว่า 
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักด์ิของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวง
สงขลานครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน
สําคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดเป็น "วันสงขลานครินทร์" 
 ในปี 2510 มหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่น
แรกของมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน โดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เช่นเดียวกัน ด้านการเรียนการสอนนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้เสนอให้
ต้ังคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อเป็นแกนกลางบริการสอนวิชาพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนักศึกษาแล้ว และแก่คณะอื่นๆ ที่จะเปิดรับต่อไปในเดือน 
พฤษภาคม 2510 มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์รุ่นแรกจํานวน 5 คน คือ ดร.ประดิษฐ์ เชยจิตร ดร.ปรีดา 
วิบูลย์สวัสด์ิ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ อาจารย์เย็นใจ เลาหวณิชย์ และ ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ ทําการสอน
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้น ได้รับความร่วมมือในการสอน 
และวัสดุอุปกรณ์การทดลอง จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพฯ 
 ในระหว่างที่การดําเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ปัตตานีดําเนินการแล้วเสร็จ เป็น
บางส่วนแล้วนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และคณะอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยได้
เดินทางไปสํารวจดูแลการก่อสร้าง และพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นอาคาร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะสภาพพื้นดินเป็นที่ลุ่มและดินมีความอ่อนมาก ไม่สามารถรองรับ
น้ําหนักเครื่องจักร หรือรับน้ําหนักอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นอาคารใหญ่ๆ ได้ และอีกประการ
หนึ่ง บริเวณนี้อยู่ติดชายทะเล ความช้ืนและไอน้ําจากทะเลจะทําให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของ
คณะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพได้ง่าย คณะสํารวจจึงเห็นว่าปัตตานี
เหมาะที่จะใช้เป็นอาคารคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิชาทางศิลปศาสตร์มากกว่า ส่วนอาคารของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น คณะสํารวจได้พิจารณาหาสถานที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม คณะสํารวจเห็น
ว่าบริเวณที่ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมที่จะจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัย
มาก คณะสํารวจจึงได้ติดต่อกับคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ก็ได้
บริจาคที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นจํานวน 690 ไร่ เพื่อให้จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส่วนในด้านการ บริหารนั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้วันที่ 13 
มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเป็น " วันสถาปนา
มห า วิ ท ย า ลั ย "  แ ล ะ ใ น วั น ที่  8  เ ม ษ า ยน  2 5 1 1  ก็ มี ป ร ะ ก า ศ แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 สํานักงานอธิการบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 และในวันที่ 17 เมษายน 2511 ก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ 
ฯพณฯ พ.อ. ถนัด คอมันตร์ เป็นอธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นรองอธิการบดี 
ในปี 2511 มหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก จํานวน 60 คน เป็นนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ 25 คน โดยในภาคการศึกษาแรกก็ยังคงใช้อาคาร
เรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อยู่ เมื่อการก่อสร้างอาคารที่ปัตตานีแล้วเสร็จ
เป็นบางส่วน ในภาคการศึกษาที่ 2 คณะอาจารย์และนักศึกษาก็ได้ย้ายมาที่ศูนย์ปัตตานีพร้อมกันใน
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ส่วนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ยังคงอาศัยเรียนที่กรุงเทพฯ ต่อไป 
ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคม 2511 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการ ซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2511 โดยประกาศฯ ใหม่ ให้เพิ่มคณะศึกษาศาสตร์เป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
 สําหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น 
เริ่มก่อสร้างในปี 2512 เมื่อการก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จในปี 2514 วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจําที่
ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย้ายตามลงมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2515 สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จํานวน 60 คน 
และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย้ายมายังศูนย์หาดใหญ่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2515เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ทําการมาอยู่อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา อย่างถาวรภายในปี 2514 
 จากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ ก็ดําเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้า และได้เปิด
คณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี 35 คณะ/วิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน
สาขาวิชาการต่างๆ จํานวน จํานวน 326 สาขา เป็นการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและบัณฑิตศึกษา 
174 สาขา ปริญญาตรี (4-6 ปี) 152 สาขา ซึ่งพอจะสรุปพัฒนาการได้ตามลําดับดังนี้ 
         ปี 2510 - รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 2511 - รับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
 2512 - รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
 2516 - รับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  
 2517 - รับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
 2518 - รับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  2519 - รับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
  2520 - รับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
         - รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (อนุปริญญา)  
 2522 - รับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  
         - รับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเคมีศึกษาเป็นสาขาแรก 
2526 - รับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
  2528 - รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2529 - รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (1 ปี และ 2 ปี)  
  2532 - รับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
  2533 - รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (อนุปริญญา) 
          - โครงการจัดต้ังวิทยาเขตภูเก็ต  
  2534 - รับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโครงการขยายการศึกษาที่
จังหวัดตรัง  
  2535 - โครงการจัดต้ังคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2536 – โครงการจัดต้ังคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  2537 - รับนักศึกษาคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต  
    2538 - รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีเป็นสาขาแรก  
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      2539 - พัฒนาโครงการขยายการศึกษาที่จังหวัดตรัง เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ 
     2540 - โครงการจัดต้ังคณะศิลปศาสตร์ 
    2542 - รับนักศึกษาโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
   2543 - เปลี่ยนชื่อโครงการจัดต้ังคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต เป็น
โครงการจัดต้ังคณะอุตสาหกรรมบริการ 
            - จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี 
            - จัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่วิทยาเขตปัตตานี 
 2545 - จัดต้ังคณะวิทยาการสื่อสาร ที่วิทยาเขตปัตตานี 
          - จัดต้ังคณะนิติศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
         - เปลี่ยนชื่อโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการ 
         2546 - จัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่วิทยาเขตตรัง 
      2546 - จัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
     2547 - กําหนดให้จัดการศึกษาที่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นเขตการศึกษา 
   2548 - จัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะการแพทย์แผนไทย  
         - เปิดรับนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาใน
โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
         - จัดต้ังคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่เขตการศึกษาภูเก็ต 
 2549 - จัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะรัฐศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี  
    2550 - จัดต้ังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  
     2551 - จัดต้ังคณะการแพทย์แผนไทย  
            - จัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย์ 
           - เปลี่ยนชื่อ “คณะเทคโนโลยีและการจัดการ” เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และเปลี่ยนชื่อ “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” เป็น คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  
         2552 - จัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  
                 - จัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  
         2553 -จัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง 
         2554 -จัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย์  
 2556 - จัดต้ังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง  
 - จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 2557 - จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 2559 - จัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหน้าที่
ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 
1.4  คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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 คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  เ ป็ น คณ ะ แ ร ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ก่ อ ต้ั ง ขึ้ น พ ร้ อ ม กั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2510 ขณะนั้นใช้ช่ือ "มหาวิทยาลัยภาคใต้" 
 สถานที่ต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดดําเนินการสอน
มาแล้วมากกว่า 45 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาหลายรุ่น 
 การรับนักศึกษารุ่นแรกเริ่มรับนักศึกษาในปีนั้นจํานวน 50 คนแต่ในขณะนั้นสถานที่
ศึกษา ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องฝากนักศึกษาในขณะนั้นไปเรียนที่ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปก่อน การเรียนการสอนในช่วงนั้นเป็นไป
ด้วยความยากลําบากมาก ซึ่งปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงแรกของการ
ดําเนินงานได้เปิดสอนเพื่อผลิต บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 การดําเนินการในระยะแรกในช่วงแรกปี พ. ศ. 2511-2513 ประสบกับปัญหาขาดแคลน
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ ด้านการเรียนการสอนบางวิชาอย่างมาก เช่น ในหมวดวิชา
ช่างเบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใช้
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียน
อาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ที่มีทุนผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ มาช่วยสอนในระหว่างนั้นได้รีบเร่งก่อสร้างที่ทําการถาวร ของคณะฯ ที่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไปพร้อมๆ 
กัน 
 ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกในปี พ. ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ ได้เสร็จสิ้น พร้อม
กับได้มีการติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาไว้บ้างแล้ว ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน จึงได้ย้าย
นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่  23แ ล ะ  4ร ว ม ป ร ะ ม าณ  200คนม า เ รี ย น ที่ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาคอหงส์ ตําบลคอหงส์ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังคงให้เรียนอยู่ที่สํานักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไป
อีกหนึ่งภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษาเดียวกัน จึงย้ายนักศึกษาทั้งหมดมา
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้นในปีพ. ศ. 2514 นี้เอง
ที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจํานวน 13 คน 
 
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
 พันธกิจ 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับคาม
ต้องการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคมมีบางส่วนแต่ไม่
ครอบคลุม 
 
1.5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เปิดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแห่งแรกของ
ภาคใต้ วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) เป็นวิศวกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการเพ่ือใช้ในการวางแผน 
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การดําเนินการและการควบคุมใช้งานในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานผลิต (Manufacturing) งาน
บริการ (Service) ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดอย่างคุ้มค่า 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมใน ด้าน
ทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ สําหรับบริการแก่บุคลากรและนักศึกษา อีก
ทั้งหน่วยงานที่บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การฝึกอบรมด้านคุณภาพ ISO 9002, ISO 14000, PM, 
TPM, QC, 5ส. หลักการจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ทําวิจัยในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ํามันปาล์มขนาดเล็ก งานวิจัยการตัดโลหะ งานวิจัยด้านหล่อโลหะ
และเซรามิกส์ และงานวิจัยด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปัจจุบันเปิดสอนนักศึกษาปริญญา
ตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
และระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
ประวัติ 
พ.ศ. 2516 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2540 เปิดสอนเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการผลิต 
พ.ศ. 2542 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 9002 ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 
ให้บริการการศึกษาจาก บริษัท Quality Science Universal Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
พ.ศ. 2548 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
พ.ศ. 2548 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2553 เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
วิสัยทัศน์ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ 
 เป็นภาควิชาที่ผลิตวิศวกรและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นคุณภาพสู่ระดับสากล 
 
พันธกิจภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การ
ทํางานเป็นทีมมีความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มี
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

2. สร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้และติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใช้ในการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการอยู่เสมอ 

4. พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์ข้อที ่ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ ( ) 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ( ) 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ........................................................................ 

 
ตารางที่ 2.2 อาจารย์ประจาํหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจาํหลักสูตร / คณุสมบัติของ
อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา 
3-9099-00232-77-8 

ดร.วนัฐฌพงษ์คงแก้ว 
3-9201-00679-88-5 

วศ.บ.(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2547วศ.
ม.(อุตสาหการและระบบ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2550 
วศ.ด. (อุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

   

ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร 
3-9598-00105-30-8 

ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร 
3-9598-00105-30-8 

วศ.บ.(อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2528 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535 

   

ผศ.สงวน  ต้ังโพธิธรรม 
3-9098-00877-50-5 

รศ.สมชาย  ชูโฉม 
3-9098-00882-74-6 

วศ.บ.(อุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2527 
M.Eng (Mechanical 
Engineering), University of 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

Auckland, New Zealand,2532 
ผศ.ยอดดวง  พันธ์นรา 
3-9098-00551-59-6 
 

อ.ศิวศิษย์  วิทยศิลป ์
3-9098-00772-62-2 

วศ.บ. (อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2535 
M.Eng (Engineering Management)
Lamar University, 2541 

   

อ.ลัคน์สิริ  ตรีรานุรัตน์ 
3-9099-00176-99-1 

ผศ.คํารณ  พิทักษ์ 
3-9098-00879-19-2 

วศ.บ.(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2523
วศ.ม.(อุตสาหการ),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2531 

   

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ  ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ ตํ่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันหรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ ตํ่ากว่า รศ .ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คณุสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ คือเป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที่ 2.3 อาจารยผ์ู้สอนและคณุสมบัติของอาจารย์ผูส้อน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑข์้อ 4) 
ลําดับ ตําแหน่งทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สําเร็จการศึกษา สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
1 รศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 

 
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2534 
M.Sc.(Mechanical Engineering), National 
University of Singapore, 2539 
Ph.D.(Mechanical Engineering), University of 
Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 

  

2 รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2535 
M.Em.(Engineering Management), Lamar 
University, U.S.A, 2538 
Ph.D.(Industrial Engineering),University of 
Texas at Arlington, U.S.A, 2542 

  

3 รศ.วนิดารัตนมณี 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537 
M.Sc.(Industrial Engineering),Iowa State 
University, U.S.A, 2541 

  

4 รศ.สมชาย  ชูโฉม 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 
M.Eng.(Mechanical Engineering),University of 
Auckland, New Zealand, 2532 

  

5 รศ.ดร.เสกสรรสุธรรมานนท์ 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2533 
บธ.ม.(MBA), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539 
M.Sc.(Industrial Engineering), University of 
Miami, U.S.A. 2541 
Ph.D.(Industrial Engineering), University of 
Miami, U.S.A, 2546 

  

6 ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2530 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D.(Chemical Engineering),University of 
Queensland, Australia, 2543 

  

7 ผศ.คํารณ  พิทักษ์ 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2523 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 

  

8 ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2528 
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ลําดับ ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สําเร็จการศึกษา สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

9 ผศ.ดร.นภิสพรมีมงคล 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2528 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering),  
Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544 

  

10 ผศ.พิจิตรพิศสุวรรณ 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2522 

  

11 ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิริ 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2534 
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 

  

12 ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
Ph.D.(Engineering for Manufacture), University of 
Manchester, U.K., 2549 

  

13 ผศ.สงวน  ต้ังโพธิธรรม 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2522 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 

  

14 ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 
M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2541 
Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2545 

  

15 ผศ.ดร.องุ่นสังขพงศ์ 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2529 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
Ph.D.(Industrial Engineering), University of 
Miami, U.S.A, 2543 

  

16 ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยลัยเกษตรศาสตร์, 
2547 
วศ.ม.(อุตสาหการและระบบ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2550 
วศ.ด.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

  

17 นายศิวศิษย์  วิทยศิลป์ 
 

วศ.บ. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2535 
M.Eng.(Engineering Management), Lamar 
University, 2541 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................ 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรครั้งแรก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปึการศึกษา 2554 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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ส่วนที่ 3 
องค์ประกอบตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร 

 
ระดับการประเมินเพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสตูรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดาํเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง
ถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติช้ันนํา 

 
ผลสรุปการประเมินของหลักสูตร 
องค์ประกอบ หัวข้อเกณฑ์การประเมนิ คะแนน 

1 Expected Learning Outcomes 1 
2 Programme Specification 3 
3 Programme Structure and Content 3 
4 Teaching and Learning Approach 1 
5 Student Assessment 3 
6 Academic Staff Quality 3 
7 Support Staff Quality 2 
8 Student Quality and Support 3 
9 Facilities and Infrastructure 3 
10 Quality Enhancement 3 
11 Output 1 

Overall 3 
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3.1 องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

 
 

Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

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

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง 

Expected Learning Outcomes 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

 หลักสูตรได้พัฒนาขึ้น ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บัณฑิตที่พึงจบ
การศึกษาหรือศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง คณะ มหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาวิศวกร เป็นต้น โดยผ่านการสํารวจ การวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออ้างอิงจากระเบียบประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรถูกกําหนด
ขึ้นในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการร่างหลักสูตรแต่งต้ังโดยภาควิชาฯ คณะและ
มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (เอกสารอ้างอิง 3.1.1
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2553) ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพพ.ศ. 2543 (เอกสารอ้างอิง 3.1.2 
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ) 
ผนวกกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ(เอกสารอ้างอิง 3.1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซด์ http://www.psu.ac.th/th/vision) คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ภายใต้
มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (เอกสารอ้างอิง 3.1.4 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2553หน้า 5)วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.5 เว็บไซด์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์) และวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(เอกสารอ้างอิง 3.1.6 
เว็บไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)นอกจากนี้ได้มีการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง (เอกสารสารอ้างอิง 3.1.7 เล่มหลักสูตรหน้า 127) 
อีกทั้งยังมีการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงานและสังคม แต่ยังไม่มีกระบวนการในการ
นําผลสํารวจมาพิจารณาตามลําดับความเกี่ยวข้องและความสําคัญต่อหลักสูตรเพื่อกําหนดกรอบผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ในเรื่องการกําหนดอัตราส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป 
และความรู้เฉพาะสาขา ยังไม่ได้มีกระบวนการกําหนดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้แยกผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังตารางที่ 1โดย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวมีความสมดุลกันระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป(Generic) และ
ความรู้เฉพาะสาขา (Subject specific) ดังตารางที่2ซึ่งการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าว 
ยังไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตร อีกทั้งยังไม่สอดคล้อง
กับการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังตารางที่ 3 และการ
กระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา ดังตารางที่ 4 เนื่องจากคณะกรรมการร่างหลักสูตรยังไม่
เข้าใจวิธีการดังกล่าว 
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ตารางที่ 1. ผลการเรียนที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะ
ทาง 
 Generic 

outcomes 
Subject 
specific 
outcomes 

1.คุณธรรม จริยธรรม   
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
/  

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

/  

3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่
คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  

/  

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

/  

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

/  

2.  ความรู ้   
1) มีความ รู้และความ เข้ า ใจทางคณิตศาสตร์ พ้ื นฐาน 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

/  

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 / 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 / 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่ เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 / 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 / 

3. ทักษะทางปัญญา   
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี /  
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหา

และความต้องการ 
/  

3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้  / 
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 Generic 
outcomes 

Subject 
specific 
outcomes 

อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 / 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

/  

4.   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ   
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

/  

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

/  

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

/  

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

/  

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม  

 / 

5.   ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  

/  

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

 / 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

/  

4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ /  
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 Generic 
outcomes 

Subject 
specific 
outcomes 

การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 / 

 
ตารางที่ 2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป(Generic) และ
ความรู้เฉพาะทาง(Subject specific) 
 

รายวิชา 

ความรู้
และทักษะ

ทั่วไป 
(Generic) 

ความรู้
เฉพาะทาง 
(Subject 
specific) 

  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรใ์น 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  

322-101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 /  
322-102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 /  
322-201 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 /  
324-103 เคมีทั่วไป /  
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป /  
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 /  
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 /  
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 /  
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 /  
กลุ่มวิชาแกน /  
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร์ /  
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 /  
220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 /  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน /  
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า /  
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น /  
215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 /  
215-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล /  
220-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1 /  
227-251 สถิติวิศวกรรม 1  / 
229-211 กระบวนการผลิต  / 
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รายวิชา 

ความรู้
และทักษะ

ทั่วไป 
(Generic) 

ความรู้
เฉพาะทาง 
(Subject 
specific) 

  
229-213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1  / 
229-215 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 2  / 
231-212 อุณหพลศาสตร์ 1 /  
235-230 วัสดุวิศวกรรม /  
กลุ่มวิชาชพีบงัคับ   
227-221 วิศวกรรมกรรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

 / 

227-252 สถิติวิศวกรรม 2   / 
227-321 การศึกษาการทํางานใน 
อุตสาหกรรม 

 / 

227-322 ปฏิบัติการการศึกษาการทํางานใน 
อุตสาหกรรม 

 / 

227-331 การควบคุมคุณภาพ  / 
227-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   / 
227-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต  / 
227-352 การวิจัยการดําเนินงาน  / 
227-353 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  / 
227-464 กฎหมายอุตสาหกรรม  / 
229-214 เทคโนโลยีการผลิต  / 
229-216 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต  / 
229-315 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิต  / 
229-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่ 
การผลิต 

 / 

229-361 การออกแบบเครื่องจักรกล  / 
กลุ่มวิชาชพีเลือก  / 
227-361 การฝึกงาน  / 
227-323 การยศาสตร์   / 
227-362 การประยุกต์ด้านวิศวกรรมสําหรบั 
วิศวกรอุตสาหการ 1 

 / 

227-364 เตรียมสหกิจศึกษา  / 
227-431 การปรับปรุงคุณภาพ   / 
227-432 การวิเคราะห์และจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรม  / 
227-451 การจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน   / 
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รายวิชา 

ความรู้
และทักษะ

ทั่วไป 
(Generic) 

ความรู้
เฉพาะทาง 
(Subject 
specific) 

  
227-452 การจําลองแบบโดยคอมพิวเตอร์  / 
227-453 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 1  / 
227-461 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1  / 
227-462 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2  / 
227-463 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกร   / 
227-465  การประยุกต์ด้านวิศวกรรมสําหรับ 
วิศวกรอุตสาหการ  2 

 / 

227-466 จิตวิทยาอุตสาหกรรม   / 
227-467 การเป็นผู้ประกอบการ   / 
227-468 สหกจิศึกษา   / 
227-469 หัวขอ้พิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 2  / 
229-322 ระบบการขนถ่ายวัสดุ   / 
229-451 วิศวกรรมการซ่อมบํารุง   / 
229-465  การออกแบบผลติภัณฑ์   / 
วิชาบริการให้หลักสูตรอื่น   
227-354 การจัดการการผลติและการ 
ดําเนินงาน 

/  

กลุ่มวิชาภาษา   
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม /  
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ /  
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ /  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
227-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  /  
640-101 สุขภาวะกายและจิต /  
895-171 ภูมปัิญญาในการดําเนินชีวิต  /  
…-…     พลศึกษา /  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป   
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /  
340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม /  
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ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึ่งประสงค ์
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสัมมาคารวะ  รู้ จัก
กาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเสียสละ 

/ / / / /                     

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

     / / / / /                

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

          / / / / /      /  /   
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คุณสมบัติบัณฑิตที่พึ่งประสงค ์
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

       / / /  / / /        /   / 

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  

               / / / / /      

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

                    / / / / / 
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ตารางที่ 4. การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรใ์น 
หมวดวิชาเฉพาะ 

                         

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                          

322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                          

322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                          

324-103 เคมีทั่วไป                          

325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                          

332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                          

332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                          

332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                          

332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                          

กลุ่มวิชาแกน                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร์                          

215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1                          

220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1                          

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน                          

211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า                          

212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                          

215-241 กลศาสตร์ของไหล 1                          

215-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล                          

220-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1                          

227-251 สถิติวิศวกรรม 1                          

229-211 กระบวนการผลิต                          

229-213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1                          

229-215 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 2                          

231-212 อุณหพลศาสตร์ 1                          

235-230 วัสดุวิศวกรรม                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาชพีบงัคับ                          

227-221 วิศวกรรมกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

                         

227-252 สถิติวิศวกรรม 2                           

227-321 การศึกษาการทํางานใน
อุตสาหกรรม 

                         

227-322 ปฏิบัติการการศึกษาการทํางานใน
อุตสาหกรรม 

                         

227-331 การควบคุมคุณภาพ                          

227-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                           

227-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต                          

227-352 การวิจัยการดําเนินงาน                          

227-353 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                          

227-464 กฎหมายอุตสาหกรรม                          

229-214 เทคโนโลยีการผลิต                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
229-216 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต                          

229-315 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิต                          

229-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่
การผลิต 

                         

229-361 การออกแบบเครื่องจักรกล                          

กลุ่มวิชาชพีเลือก                          

227-361 การฝึกงาน                          

227-323 การยศาสตร์                           

227-362 การประยุกต์ด้านวิศวกรรมสําหรบั
วิศวกรอุตสาหการ 1 

                         

227-364 เตรียมสหกิจศึกษา                          

227-431 การปรับปรุงคุณภาพ                           

227-432 การวิเคราะห์และจัดการต้นทุนใน
อุตสาหกรรม 

                         



 
 

31 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
227-451 การจัดการลอจิสติกส์และซัพพลาย

เชน  
                         

227-452 การจําลองแบบโดยคอมพิวเตอร์                          

227-453 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 1                          

227-461 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                          

227-462 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                          

227-463 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกร                           

227-465  การประยุกต์ด้านวิศวกรรมสําหรับ
วิศวกรอุตสาหการ  2 

                         

227-466 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                           

227-467 การเป็นผู้ประกอบการ                           

227-468 สหกจิศึกษา                           

227-469 หัวขอ้พิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 2                          

229-322 ระบบการขนถ่ายวัสดุ                           

229-451 วิศวกรรมการซ่อมบํารุง                           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
229-465  การออกแบบผลติภัณฑ์                           

วิชาบริการให้หลักสูตรอื่น                          

227-354 การจัดการการผลติและการ 
ดําเนินงาน 
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3.2 องค์ประกอบที่ 2 ข้อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

 
 

Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme 

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง  

Programme Specification 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 ข้อกําหนดหลักสูตรถูกจัดทําขึ้นตามข้อกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาชีพ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้
การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและได้
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของภาควิชาฯ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งใน
คู่มือนักศึกษาที่แจกให้แก่ นักศึกษาทุกคน (http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/)ทุกแหล่งข้อมูล
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรและจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุก
แหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่โดยมีข้อกําหนดหลักสูตรโดยสรุปดังนี้ 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ช่ือย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)  
ช่ือย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Industrial Engineering) 

3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและสามารถนําความรู้และ

ทักษะไปแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการการผลิตระบบคุณภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมใน
งานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการ
วิเคราะห์/ออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถแข่งขันได้ใน
ปัจจุบัน 
4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 145  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดบัปริญญาตรี (4 ปี) 
5.2 ภาษาที่ใช ้ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขา้ศึกษา : รับนักศึกษาโดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 118 (8/2553) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 
สภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 327 (8/2553) เมื่อวันที่ 11 

ธันวาคม 2553     
ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 10  

ตุลาคม  2554 
  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 
7.วัตถุประสงค ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการให้มีคุณสมบัติ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่ เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน และเสียสละ 
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์

ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
4. คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และสามารถแสดงออกได้

อย่างเหมาะสม  
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางาน

เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน  

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
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3.3 องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
 
 
 
 
Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 

 ผลการประเมนิตนเอง  
Programme Structure and Content 

 
คะแนน 

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

alignment with the expected learning outcomes[1] 
       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการปี พ.ศ.2553 สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 
 
 

AUN 3 
Programme Structure and 

Content 
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ตารางที่ 5. โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2553  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์ สกอ. 
(จํานวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(จํานวนหน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัว่ไป 6 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 109 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21 
2) กลุ่มวิชาแกน  7 
3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 27 
4) กลุ่มวิชาชีพ 54 

- บังคับ 36 
- เลือก 18 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 6 
ง. ฝึกงาน - ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
รวม 120 - 150 145 

 
 เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร 
แสดงไว้อย่างละเอียดในเล่มหลักสูตร  มคอ.2 และ มคอ.3 โดยมีแผนที่กระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
ต่างๆในเล่มหลักสูตร นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาจะมีการเรียงลําดับการเรียนรู้ตามลําดับช้ันปีอย่าง
เป็นระบบ  โดยมีการบังคับรายวิชาเรียนก่อน (Prerequisite) รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และในหลักสูตรมีวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการและทันสมัยภายใต้รายวิชา special topic บรรจุอยู่ในเล่มหลักสูตร
เช่นเดียวกัน 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559และได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12(2/2559)  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 374(4/2559) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 (เอกสารอ้างอิง 3.3.1 อนุมัติหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัย)โดยได้มีคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร และคําสั่งแต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในเล่ม
หลักสูตร  
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3.4 องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)   
 
 
 
 
Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set 
of related beliefs that influences what and how students should be taught. It 
defines the purpose of education, the roles of teachers and students, and 
what should be taught and by what methods. 

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

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

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

5. Inpromoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 

participate responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make 

meaningful choices in terms of subject content, programme routes, 
approaches to assessment and modes and duration of study. 

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

 

AUN 4 
Teaching and Learning 

Approach 
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ผลการประเมนิตนเอง 
Teaching and Learning Approach คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 หลักสูตรยังไม่มีปรัชญาการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนระบบ
การศึกษา โดยรายวิชาหลักในหลักสูตรมีทั้งหมด 145 หน่วยกิต ซึ่งมีการประชุมร่วมกันของผู้สอนใน
หลักสูตรและมีข้อกําหนดร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
 1. สหกิจศึกษา 
 2. โครงงาน 
 3. ปฏิบัติการ 
 4.อ่ืน ๆ เช่น สอนบรรยายควบคู่กับการดูงานในสถานประกอบการจริง/ปฏิบัติจริงโดย
ผ่านโครงงานย่อยในบางรายวิชา/การแบ่งกลุ่มการทําโจทย์ หรือกิจกรรมในห้องเรียน พร้อมกับการ
นําเสนอ 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การบรรยายเพียงอย่างเดียว เป็น
การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
นักศึกษาด้วย  อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังไม่ได้กําหนดทักษะ (skill) การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะทําให้เกิด
การเรียนรู้ในระยะยาว (life-long learning) ไว้อย่างชัดเจน 
 ในวิชาฝึกงาน นักศึกษาจะต้องไปฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง  ในวิชาโครงงาน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกหัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุต
สาหการ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทําโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีจํานวนผู้ร่วม
โครงงาน 1-2 คน และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่าง
เคร่งครัด   
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3.5 องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
 
 

 

Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

2. Infostering 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. 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

Student Assessment 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

AUN 5 
Student Assessment 
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Student Assessment 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]        
Overall opinion        
 
การประเมินผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.5.1 การประเมินผู้เรียนหลังรับเข้าเป็นนักศึกษายังไม่มีกระบวนการประเมินผล
 3.5.2 การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา 
 การประเมินผลเป็นแบบเกรด A = 4.0, B+ = 3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ 
= 1.5, D = 1.0, E = 0, I = Incomplete, S = Satisfied, U = Unsatisfied เกณฑ์การตัดเกรด
เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์-กลุ่ม  
(เอกสารอ้างอิง 3.1.9แผนการสอนวิชาการวิจัยการดําเนินงาน) 
 นอกจากนี้เกณฑ์การวัดผล คะแนนเก็บ การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะ
ช้ีแจงส่วนประกอบของคะแนนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ในใบรายละเอียดวิชา (Course Syllabus)หรือ 
เอกสารประกอบการสอนที่แจกให้นักศึกษาต้ังแต่ต้นคาบเรียน ดังตัวอย่าง (เอกสารอ้างอิง 3.5.1
แผนการสอนรายวิชาการวิจัยการดําเนินงาน และเอกสารอ้างอิง 3.5.2เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาสถิติวิศวกรรม 1) 
 กรณีที่หนึ่งวิชามีหลายกลุ่มผู้เรียนและมีอาจารย์ผู้สอนร่วมกันหลายคน ก่อนเปิดเทอม
จะมีการประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน เพื่อกําหนดเกณฑ์การวัดผล คะแนนเก็บ การสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค รวมถึงเนื้อหาในรายวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนร่วมกัน แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการบันทึกการประชุมไว้เป็นเอกสาร 
 วิชาฝึกงาน ประเมินผลจากรายงานฝึกงานโดยคณะกรรมการฝึกงานของภาควิชาฯ และ
ประเมินผลโดยหัวหน้างาน  ผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ (เอกสารอ้างอิง 
3.5.3 แบบประเมินฝึกงาน) 
 วิชาโครงงานประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทําโครงงาน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถบรรลุเป้าหมายที่
ได้กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงงานหรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (เอกสารอ้างอิง 3.5.4แบบฟอร์ม
การนําไปใช้ประโยชน์)รูปแบบการประเมินผลจะเป็นการนําเสนองานและตอบคําถามในห้องภายใน
เวลา 20 นาที โดยมีคณะกรรมการประเมินผลงานไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนวิชา
โครงงานไว้อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง 3.5.5รายละเอียดการให้คะแนนวิชาโครงงาน)นอกจากนี้บาง
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกจะมีการเชิญตัวแทนจากบริษัทนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ
หน่วยงานของรัฐบาล เช่น วิศวกรจากโรงซ่อมหัวรถจักร สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เข้าร่วม
ประเมินผลงาน 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการศึกษา โดยย่ืนคําร้องขอดูคะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่หน่วยทะเบียนคณะ มายังสํานักงานภาควิชาฯ จากน้ัน สํานักงานธุรการภาคฯจะติดต่อ
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ผู้สอนผ่านหัวหน้าภาควิชา เพื่อให้ผู้สอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจง การให้คะแนน 
หัวหน้าภาควิชาจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการอุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล 
 การประเมินข้อสอบ ภาควิชาฯ ได้มีกระบวนการในการประเมินข้อสอบแต่ละรายวิชา 
โดยมีผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คน ต่อ 1 วิชา (เอกสารอ้างอิง 3.5.6 ใบแจ้งผลพิจารณาข้อสอบ) 
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมตัดเกรดก่อนส่งเกรดให้คณะ  
 3.5.3 การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษายังไม่มีกระบวนการประเมินผลก่อนจบ
การศึกษา แต่จะใช้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและ
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
3.6 องค์ประกอบที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 
 
 

Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or 

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

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

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

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

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

• develop and use a variety of instructional media; 
• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 

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

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

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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. 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

Academic Staff Quality 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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 นักศึกษาในหลักสูตรจํานวนประมาณ 172คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ดัง
ตารางที่ 6และอาจารย์ประจําแบบเทียบเป็นการทํางานเต็มเวลา ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 6.สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
Staff-to-student Ratio (bachelor)   

Academic  
year 

Total FTEs of Academics 
staff 

Total FTEs of 
students 

Staff-to-student 
Ratio 

1 2.1555 13.0556 17 : 47 
2 2.2125 40.2778 17 : 50 
3 2.2125 49.3333 17 : 48 
4 2.2125 0.0000 17 : 27 

 
ตารางที่ 7.อาจารย์ประจําแบบเทียบเป็นการทํางานเต็มเวลา 

Full-Time Equivalent (FTE) 
Academic staff and their FTEs in the last 5 academic years 

Category M F 
Total Percentage of PHDs 

Headcounts FTEs 
Professors - - - - - 
Associate/Assistant Professors 9 6 15 34.1360 47.06% 
Full-Time Lecturers 2 - 2 2.5071 50.00% 
Part-Time Lecturers - - - - - 
Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 11 6 17 36.6431   
 
 การรับสมัครอาจารย์และการคัดเลือกอาจารย์ ดําเนินการโดยภาควิชาฯ เป็นผู้กําหนด
คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ต้องการ และส่งให้คณะฯ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามระบบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทําการสัมภาษณ์ผู้ที่ย่ืนสมัคร โดยคณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
1-3 ท่าน  (เอกสารอ้างอิง 3.6.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย) จะร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกอาจารย์ใหม่  และอาจารย์ใหม่ทุกคน 
จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมด้านวิชาการและการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการใช้ระบบ TOR online และระบบ 
competency onlineซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการที่ครอบคลุมทั้ง 5ด้าน คือ 
งานบริหาร งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริการทางสังคม โดยมีกําหนดการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอย่างชัดเจน  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ยังไม่มี
แผนที่ชัดเจน แต่มีกระบวนการอื่น ๆ เช่นการสนับสุนนให้อาจารย์ลาไปเพิ่มพูนความรู้ หรืออบรมใน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลการสนับสนุนอาจารย์ในการ
เผยแพร่ผลงานและตีพิมพ์ตลอดทั้งเข้าร่วมเสนอผลงานและประชุมวิชาการ โดยจัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทํา และนําเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัย โดยภาควิชาฯ มีการ
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สนับสนุนจํานวนเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปีและสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนา
อาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก 
 ในด้านการให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ คณะฯ จะมีการเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลแก่
อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนและวิจัย (เอกสาร  
อ้างอิง 3.6.2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องอาจารย์ผู้สอนดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี) 
  
3.7 องค์ประกอบที่ 7 คุณภาพบคุลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality)  

 
 
 

Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมนิตนเอง 
Support Staff Quality 

 
คะแนน 

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

       

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

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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Support Staff Quality 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 ภาควิชาฯ มีการประเมินและวางแผนกําลังบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนอัตรากําลัง 4 ปี 
ได้แก่ ช่างเทคนิคชํานาญงาน วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ช่างเครื่องมือกลช่างฝีมืองานโลหะ พนักงาน
ทั่วไป ช่างเทคนิค นักวิชาการอุดมศึกษานักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์พนักงานเก็บเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะงานสอนวิจัยและบริการวิชาการโดยมี
การรับสมัครตามระบบของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะและภาควิชาฯตามแผนกําลังคนของภาควิชาฯ  
(เอกสารอ้างอิง 3.7.1อัตรากําลัง 4 ปีของภาควิชาฯ)มีการสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปีและจัดสรรงบประมาณสําหรับการอบรมต่างๆที่สอดคล้อง
ตามความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละคนรวมทั้งมีการจัดดูงานสถานประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานอย่างสมํ่าเสมอมีการ
ดําเนินการประเมินผลงานสายสนับสนุนเพื่อวัดผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานอย่างน้อยปี
ละ  2 ครั้ง (เอกสารอ้างอิง 3.7.2แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลบุคลากร) 
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3.8 องค์ประกอบที่ 8 คุณภาพผู้เรียนและส่วนสนับสนุน (Student Quality and Support)  
 

 
 

 
Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are 
clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload, student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 

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

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

 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

Student Quality and Support 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 8 
Student Quality and 

Support 
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 3.8.1 การรับนักศึกษามีหลายประเภทดังนี้ 
  1.  การสอบคัดเลือกโดยตรงกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการรับนักศึกษาเพื่อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ตํ่ากว่าปริญญาตรี)ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอื่นๆ 
โดยคณะวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือโครงการพิเศษเหล่านี้ จะเปิดรับสมัครและทําการสอบ
คัดเลือกเองโดยตรง ช่วงเวลาที่ เปิดรับสมัครและวันสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคราวๆไป 

 2.การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการคัดเลือกจะเพิ่ม
โ อ ก าสทา งก า รศึ กษ า เพื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย นท า งภาค ใ ต้ มี โ อ ก าส เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากย่ิงขึ้นโดยการแบ่งผู้สมัครออก เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
โดยกําหนดโควต้าให้แต่ละกลุ่มจํานวนร้อยละ 40 และ 60 ของจํานวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรง
ตามลําดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่
เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2  

 3.การสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนส่วนกลางเป็นการดําเนินการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งเริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 มีองค์ประกอบการพิจารณาและ
วิธีการ  ดังนี้ 

 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ระบบ Admission หรือ รับรวม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 1) องค์ประกอบและค่าน้ําหนักที่ใช้ในการพิจารณา : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
องค์ ดังตาราง คือ 

องค์ประกอบ 2551 
ค่าน้ําหนัก 

2552 
ค่าน้ําหนัก 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (GPAX) 

10% 10% 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3-5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม) 

30% 40% 

3. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) 

35-70% 35-70% 

4. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced 
National Educational Test : A-NET) และ/หรือ 
วิชาเฉพาะ รวมแล้วไม่เกิน 3 วิชา 

0-35% 0-35% 

  2) วิธีการดําเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสอบวัด
ความรู้และขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้าคณะ/ประเภทวิชา 
     2.1) ขั้นตอนการสอบวัดความรู้เป็นการสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่แต่ละคณะ/
ประเภทวิชา กําหนดให้สอบเพื่อเก็บคะแนนไว้ใช้พิจารณาแข่งขันคัดเลือกในภายหลัง การสอบวัด
ความรู้มี3ประเภทคือ 
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                        (1) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National 
Educational Test : O-NET) จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) กําหนดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ จัดสอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม
ศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
คะแนนสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป 
                        (2) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National 
Educational Test : A-NET) ดําเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด
สอบในเดือนมีนาคม จัดสอบปีละ 1 ครั้ง จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 2, สังคม
ศึกษา 2, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ 2, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษา
บาลี, ภาษาอาหรับ , ภาษาจีน และภาษาญีปุ่่น ผู้สมคัรจะเลือกสอบกี่วิชา และสอบกี่ครั้งก็ได้ คะแนน
เก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี 
                        (3) วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.) กําหนดสอบในเดือนตุลาคม ก่อนการสอบ O-NET และ A-NET จัดสอบ
ทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรม, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม,ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู, ความรู้ความถนัดทางศิลป์, ทฤษฎีทัศนศิลป์, ปฏิบัติทัศนศิลป์, ทฤษฎีนฤมิตศิลป์, ปฏิบัตินฤมิต
ศิลป์,วาดเส้น, องค์ประกอบศิลป์ และความถนัดทางนิเทศศิลป์ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี 
             2.2) ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดให้ย่ืนใบสมัครเพื่อเลือกคณะ/ประเภทวิชาในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผู้สมัคร
สามารถเลือกคณะ/ประเภทวิชาได้ 4 อันดับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนําคะแนนวิชา
ต่าง ๆ ใน O-NET, วิชาต่าง ๆ ใน A-NET และ/หรือวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ที่ผูส้มคัรทําได้ มารวม
กับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ที่คณะ/ประเภทวิชา
กําหนด เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และจะประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 

 3.8.2การติดตามการพัฒนาของนักศึกษา หลักสูตรมีการติดตามการพัฒนาที่สะท้อนถึง
ความก้าวหน้าในการเรียน ผลการเรียน และผลการลงทะเบียนเรียน (ระบบสนเทศนักศึกษา) โดยมี
การติดตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาแบ่งเป็น3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะ
วิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 

 นักศึกษาปกติ คือนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาแรก หรือ
นักศึกษาที่มี แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป  

 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 
1.00-1.99ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 นักศึกษาในภาวะรอพินิจคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 
2.00 

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่า
กว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
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- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาสองที่เข้า
ศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้า
ศึกษาในสองภาคการศึกษาแรก 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 

 ภาควิชาฯ มีการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี จํานวน 2-3 ท่านต่อนักศึกษา 48 คน
(ขึ้นอยู่กับจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่) เพื่อให้คําปรึกษาปัญหาด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่ากว่า 2 จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
การลงทะเบียน  
 3.8.3 การสนับสนุนนักศึกษา ภาควิชาฯ มีการกําหนด อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อ
กํากับดูแลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของนักศึกษาการให้ทุน
นักศึกษาโดยผ่านระบบการให้ทุนของคณะ และมีห้องกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองทั้งด้านการเรียนและทํางานร่วมกัน 
 3.8.4 การแข่งขันของนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ เช่น สหกิจศึกษา โครงงานนักศึกษา 
ทําให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบมากขึ้นและสร้างโอกาสให้ได้งานทํามากขึ้น 
 3.8.5 สถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรวม บรรยากาศดี แต่สภาวะในเรื่องความปลอดภัย 
(การก่อการร้ายในเขตภาคใต้) เป็นอุปสรรคต่อบรรยากาศ การทําวิจัยนอกเวลาราชการ สิ่งก่อสร้าง
อาคาร ไม่มีงบเพียงพอในการตกแต่งปรับปรุงให้เหมาะสมตามกาลเวลา 
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3.9 องค์ประกอบที่ 9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and 
Infrastructure)   

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมนิตนเอง 
Facilities and Infrastructure 

 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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Facilities and Infrastructure 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

Overall opinion        
 
 นอกจากห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยแล้ว ภาควิชาฯ มีห้องเรียนขนาด 45 คน
จํานวน 1 ห้อง ห้องเรียน ขนาด 60 คน 1 ห้องโรงปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการภายในพื้นที่
รับผิดชอบจํานวน 9 หน่วยงานอย่างเพียงพอนอกจากนี้มีการจัดห้องทํางานวิจัยเฉพาะด้านให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 3 ห้อง  มีห้องกิจกรรมนักศึกษา (common room) ระดับ
ปริญญาตรี 2 ห้องและระดับบัณฑิตศึกษา 2 ห้อง  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียน
และทํางานร่วมกัน เช่น การทําโครงงานหรือการทําสัมมนานักศึกษา การประชุม เตรียมงานและทํา
กิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ key card จะป้องกันไม่ให้บุคล
ภายนอกเข้ามาในบริเวณภาควิชาฯ นอกเวลาราชการ  ยกเว้นห้องกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย (WiFi) แบบเข้ารหัสได้โดยใช้
รหัสนักศึกษาและมีให้บริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงบริเวณภาควิชาฯ 
  ห้องสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการเรียนและการทําวิจัยจะใช้ห้องส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีสถานที่ที่รองรับจํานวนนักศึกษาได้เป็นจํานวนมากและมีทรัพยากร(หนังสือ/ตํารา 
วารสารฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์) ที่เพียงพอ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30 ถึง
เวลา 22:00 น. และวันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09:00 ถึงเวลา 19:30 น. แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษา
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ท รั พ ย า ก ร ภ า ย ใ น ห อ ส มุ ด ผ่ า น ท า ง เ ว ป ไ ซ ด์ ห อ ส มุ ด 
http://www.clib.psu.ac.th/ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้หอสมุดได้มีการสํารวจความต้องการ
ในช่วงต้นภาคการศึกษาผ่านทางภาควิชาฯ  เพื่อให้ทราบความต้องการเพิ่มเติมของผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา แล้วทําการจัดเตรียมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
  ในส่วนห้องปฏิบัติการมีครูปฏิบัติการที่เพียงพอกับการสอนในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 
แต่เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์บางส่วน ในบางห้องปฏิบัติการยังมีไม่เพียงพอและมีสภาพชํารุด 
เนื่องจากอายุการใช้งานที่ใช้งานมานานและไม่ทันสมัย ทําให้ประสบปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซม
และจัดหาอะไหล่ อีกทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมมีไม่เพียงพอในด้านความปลอดภัยในด้านการ
เรียนรายวิชาปฏิบัติการ ได้มีการจัดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยไว้อย่างเพียงพอ เช่น ถุงมือ อ่างน้ํา
ล้างสารเคมี หน้ากากกันแสงสําหรับงานเชื่อม เป็นต้น โดยมีการจัดเตรียมจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์
ดังกล่าว 
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3.10 องค์ประกอบที่ 10 การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขื้น (Quality Enhancement) 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement. 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

Quality Enhancement 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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Quality Enhancement 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 
Overall opinion        
 
 ภาควิชาฯบูรณาการงานประกันคุณภาพภายในเข้ากับงานประจําตามแผนปฏิบัติงาน 
ภายใต้กระบวนการที่กํากับโดยงานประกันคุณภาพระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การประกันคุณภาพภายนอกเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)โดยมีคะแนนประเมินระดับปานกลาง
(เอกสารอ้างอิง3.10.1 ตารางสรุปผลคะแนนระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2557 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีคะแนนประเมินคุณภาพระดับปานกลางในปี
ผ่านมา 
 ในการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการสํารวจความต้องการจากอาจารย์ประจําและมีการ
แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่ วิพากษ์หลักสูตรทั้งจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินและกลั่นกรองจาก คณะ มหาวิทยาลัย สกอ.และมีการรับรองปริญญาโดย
สภาวิศวกร(เอกสารอ้างอิง 3.10.2หนังสือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม)  มี
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยให้นศ.ประเมิน on 
line ช่วงปลายภาคการศึกษาแต่ละภาค โดยผ่านระบบประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน/แต่ละ
รายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป  ( อ้างอิงระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
https://eval.psu.ac.th/) สําหรับการควบคุมคุณภาพข้อสอบ มีกระบวนการประเมินข้อสอบทั้ง
กลางภาคและปลายภาค มีการพิจารณาผลการตัดเกรดร่วมกันในการประชุมภาควิชาฯ ก่อนจัดส่ง
เกรดให้ฝ่ายวิชาการของคณะฯ   แต่ยังไม่มีกระบวนการประเมินและทวนสอบการวัดผลการศึกษาใน
ด้านความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร 
 ในด้านงานวิจัยของอาจารย์  ได้มีการนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในบางรายวิชา
โดยผ่านกรณีศึกษา และมีโครงงานนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กําลังดําเนินการ แต่ยังไม่มี
รูปแบบในการนํามาใช้งานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังไม่มีกระบวนการประเมินและสํารวจความพึงพอใจในการใช้
งานของระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในด้านคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน และ
ยังไม่มีกลไกในการประเมินผลการสํารวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ   
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3.11 องค์ประกอบที่ 11 ผลผลิต (Output)  
 
 

 

Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time 

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง 

Output 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตราการสําเร็จการศึกษาและตกออกของนักศึกษาในรอบ 4 
ปีที่ผ่านมา ดังตารางที่ 8 ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  แต่ยังไม่มีกระบวนการในการติดตาม
ระยะเวลาในการจบโดยเฉลี่ย 
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ตารางที่ 8.ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและตกออกในแต่ละรุ่น 
 

ปีการศึกษาที่
รับเขา้ 

จํานวนที่
รับเขา้ (1) 

จํานวนที่สาํเรจ็
การศึกษา 

จํานวนที่คง
อยู่ 
(2) 

จํานวนที่
หายไป 
(1)-(2) 

อัตราการคง
อยู่ 

ร้อยละ 
(2)/(1)*

100 
2554 44 14 36 8 81.82 
2555 49  48 1 97.96 
2556 49  47 2 95.92 
2557 37  36 1 97.30 

โดยรวม 179   167 12 93.29 
 
 หลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการจบ การตกออก 
ทั้งโดยภาพรวมและแยกตามชั้นปี ระยะเวลาเฉลี่ยการจบการศึกษา อัตราการได้งานทํา (เฉพาะงานที่
ตรงตามสาขาวิชา) กิจกรรมด้านงานวิจัยของนักศึกษาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ (โดยแยกงานวิจัย
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กําหนด) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทั้งหมด 
อย่างเป็นระบบ  
 อย่างไรก็ตาม  หลักสูตรได้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมีการสํารวจเฉพาะในส่วนนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต (ตัวแทนผู้ประกอบการที่
เป็นผู้ควบคุมดูแลบัณฑิตที่จบการศึกษา) โดยแบ่งเป็นกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
 1.การประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการจากรายงานการฝึกงานและสหกิจของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขณะนิเทศฝึกงานและสหกิจศึกษา และความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการในวิชา การเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการทํางาน (Work Integrated Learning) 
 2.การประเมินความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในพิธีปัจฉิมนิเทศ 
 3.ผลประเมินรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
https://eval.psu.ac.th/) 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

4.1 สรปุจุดแข็ง 
1. มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอกในการทําโครงงานนักศึกษา

และสหกิจ 
2. หลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศ 
3. ภาควิชาฯ อยู่ในสถาบันที่ก่อต้ังมายาวนาน มีภาพลักษณ์ทีดี่ เป็นที่ยอมรบั 

4.2 สรปุข้อควรพัฒนา  
1. ควรวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์และสนับสนุนให้ชัดเจน  
2. ต้องสร้างระบบ PDCA ให้ครบถ้วน  

4.3 แนวทางการพัฒนา 
1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจบการศึกษา  
2. ควรมีกลไกการได้มาของข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบหลกัสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
3. ควรนําข้อมูลจาก มคอ. มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.4 ข้อควรปรับปรุงตามองค์ประกอบ AUN-QA Check List 
1.Expected Learning Outcomes 
 1.1. หลักสูตรควรกําหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยตัวหลักสูตร

เอง และผสมผสานเข้ากับข้อกําหนดของ สกอ. เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม
ความเหมาะสมของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรควรกําหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1. ควรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการร่างหลักสูตรแต่งต้ังโดย
ภาควิชาฯ โดยข้อมูลจําเป็นที่จะต้องนําเข้าร่วมพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร คือ  

1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
1.2 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพพ.ศ. 2543  
1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ภายใต้

มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ  

1.4ผลการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําผลสํารวจมาพิจารณา
ตามลําดับความเกี่ยวข้องและความสําคัญต่อหลักสูตรเพื่อกําหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

1.5 ความคาดหวังของผู้เรียน 
2. นําข้อมูลข้อกําหนดหรือความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น มากําหนดเป็น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผลการเรียนรู้ทั้งหมดต้อง
สามารถที่จะวัดผลได้ 

 1.2 ควรมีการกําหนดอัตราส่วนระหว่างความรู้ทั่วไปกับความรู้เฉพาะสาขา และมี
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กระบวนการกําหนดอัตราส่วนดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ดูตัวอย่างจาก มหาวิทยาลัยที่
ประสบความสําเร็จด้านนี้ในการกําหนดอัตราส่วน เป็นต้น 

 1.3 จะต้องมีกระบวนการสํารวจความต้องการ (requirement  and needs) ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และกระบวนการในการกําหนด
ความสําคัญของความต้องการเหล่านี้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเลือกสิ่งที่
จําเป็นมากที่สุดมากําหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. Programme Specification 
 2.1 - 
 2.2 การทํา มคอ. 3 ควรจะมีการรายงานใน มคอ.5  ว่ามีข้อควรปรับปรุงอะไรบ้างตาม

ความเป็นจริง และเอาส่วนของการปรับปรุงในรายวิชามาปรับย่อยในหลักสูตรได้ทุกปี 
ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีข้อควรแก้ไขในรายวิชา เนื่องจากไม่ได้ต้ังใจรายงานผลที่
เกิดขึ้นจากการเรียน การสอนอย่างแท้จริง 

 2.3 อาจารย์ทุกท่าน ควรจะมีการแจกหรือแจ้ง มคอ.3 หรือ แผนการสอน (course 
syllabus) ให้กับนักศึกษา ทราบต้ังแต่คาบแรกของการเรียน และควรจะมีช่องทางใน
การแจก และรายวิชาเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรครบทั้งหมดและทําเป็น
ตาราง สรุปว่าแต่ละช่องทาง ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนไหนของหลักสูตร ดังตัวอย่าง
ตารางสรุปดังนี้ 
Program specification 
(Course specification) 

ช่องทางเผยแพร่ ใครรับทราบ (SH) วิธีการสื่อสาร 

 มคอ. 3   
 คู่มือ นักศึกษา   
 แผ่นพับ   
 เว็บไซด์ภาค   
 เล่มหลักสูตร   

 

 3.1 ควรจะมีการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวต้ัง เพื่อกําหนด
โครงสร้างกลุ่มรายวิชาต่างๆ 

 3.2 การออกแบบรายวิชาเรียนควรออกแบบโดยใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวต้ัง 
 3.3 - 
4. Teaching and Learning Approach 
 4.1 สร้างปรัชญาการจัดการศึกษา (รอมหาวิทยาลัยฯ กําหนด) จากนั้นดําเนินการกระจาย

ปรัชญาดังกล่าวสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทั้งหมด 
 4.2 แต่ละรายวิชา จะต้องนํา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่รายวิชานั้นเกี่ยวข้องมาเป็นต้ัง

กําหนด ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตัวนั้นอย่างชัดเจน 

 4.3 หลักสูตรจะต้องมีการกําหนดทักษะ(skill)ของนักศึกษา ที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ระยะ
ยาว (life-long learning) และต้องมีแนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ (skill)นั้นๆ 
อย่างชัดเจน เช่น thinking skill , learning skill, communication skill เป็นต้น 

5.Student Assessment 
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 5.1 ทางหลักสูตรยังไม่มีระบบการประเมินนักศึกษาโดยนํา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาเป็น
เกณฑ์ในการประเมิน ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร แยกตาม
กระบวนการเรียนของนักศึกษาดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาเข้า ควรมีเกณฑ์การประเมินเริ่มต้น หลังจากการรับเข้ามา โดย
ใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

2. การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา  ในปัจจุบันเกณฑ์การประเมินใช้การ
ประเมินด้านความรู้เพียงอย่างเดียว และใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกันสําหรับ
นักศึกษาทุกคน แนวทางปรับปรุง ควรจะใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
เรียนเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

3.การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษา ปัจจุบันยังไม่มีระบบการประเมิน ดังนั้น
หลักสูตรควรจะมีการประเมินนักศึกษาก่อนจบการศึกษา โดยใช้ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเป็นเกณฑ์ในการประเมิน  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อมีผลการประเมินแล้ว ควรจะมีระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลว่าทางหลักสูตรมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และดําเนินการปรับปรุง 

 5.2 สิ่งที่หลักสูตรยังไม่ได้ดําเนินการ คือ วิธีการประเมินผลตาม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา ดังนั้นแนวทางการปรับปรุง คือ ให้ทุกรายวิชากําหนดวิธีการ
ประเมินให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่เกี่ยวข้อง 

 5.3 สิ่งที่หลักสูตรดําเนินการอยู่ เช่น ในด้านการประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนก่อนกําหนด
แผนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ และคะแนนปลาย
ภาค ในทีมผู้สอน เป็นต้น เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทําสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ได้กําหนดระบบ
การดําเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คือ  
 1. ประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน เกี่ยวกับกําหนดเกณฑ์การวัดผล คะแนนเก็บ 
การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงเนื้อหาในรายวิชา โดยมีการบันทึกใน
แบบฟอร์มที่กําหนดโดยภาควิชาฯ  
 2. ระหว่างการเรียนการสอน ควรจะมีการประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน เกี่ยวกับ 
คะแนนเก็บ การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงวิธีการประเมินผล โดยมีการ
บันทึกในแบบฟอร์มที่กําหนดโดยภาควิชาฯ 
 3. หลังจากการให้ระดับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ควรจะมีการประชุมกันในทีม
ผู้สอน เกี่ยวกับระดับคะแนนของนักศึกษา โดยมีการบันทึกในแบบฟอร์มที่กําหนดโดย
ภาควิชาฯ 

 5.4 ในปัจจุบันการแจ้งผลการประเมินนักศึกษาให้กับนักศึกษา ไม่มีการกําหนดแนวทางการ
ปฎิบัติอย่างชัดเจน เป็นเพียงการปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้นหลักสูตรควรจะปรับปรุง คือ 
หลังจากมีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบในรายวิชา จะต้องมีการประกาศผลให้นักศึกษา
ทราบโดยผ่านภาควิชาฯ 

6. Academic Staff Quality 
 6.1 - 
 6.2 - 
 6.3 - 
 6.4 - 
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 6.5 - 
 6.6 - 
 6.7 - 
7. Support Staff Quality 
 7.1 การจัดทําแผนกําลังคนฝ่ายบุคลากรสนับสนุน ต้องมีช่วงเวลาการทบทวนบ่อยขึ้นกว่า

แผนกําลังคน 4 ปี โดยเป็นไปตามสภาวะของหลักสูตรการเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนไป
พร้อมกับสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน สอดคล้องกับการ
จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรทดแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถวางแผนการจัด
กําลังคนให้เพียงพอ ที่จะคงหรือพัฒนาคุณภาพการสอนหรืองานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 7.2 ระบบคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนยังต้องมีการปรับปรุงการคัดเลือกคุณสมบัติ
นอกจากทางด้านความรู้ พ้ืนฐานแล้วยังควรมีเกณฑ์คัดสรรบุคลากรท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ มีจิตอาสา รักงานบริการเพิ่มด้วย เนื่องจากงานสนับสนุนหลายส่วนของ
ภาควิชาฯ ต้องอาศัยความเต็มใจจากบุคลากรส่วนนี้ในการช่วยพัฒนา 

 7.3 ควรมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินฝ่ายสนับสนุนบุคลากรที่ชัดเจนและชี้แจงให้
ทราบล่วงหน้าก่อนจัดทํารายงานประเมินตนเองอย่างน้อย 1 เดือน และดําเนินการ
ประเมินไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อให้ไม่เกิดความขัดแย้งในผลการประเมิน
ภายหลัง 

 7.4 ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองอย่างน้อย 3 ปีที่วางเป้าหมายกําหนดชัดเจนแก่
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เพื่อกําหนดแนวทางการฝึกฝน การเข้ารับการอบรมใน
หัวข้อต่างๆ ประจําปี การได้รับมอบหมายงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดใน
แผนพัฒนาตนเอง รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

 7.5 ควรมีการจัดงานมอบรางวัลประจําปีให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของภาควิชาฯ 
หรือจัดทําบอร์ดประกาศเกียรติคุณ เพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจในการพัฒนางานแก่
บุคลากรสายสนันสนุนอย่างต่อเนื่อง 

8. Student Quality and Support 
 8.1 - 
 8.2 การจัดสรรนักศึกษาเข้าภาควิชาฯ ทางคณะฯ ไม่ได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 

(รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านก่อนตามที่ภาควิชาฯ กําหนด) เพียงดูแค่คะแนน GPA แล้ว
จัดสรรเข้าภาค ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษาดังนั้น หลักสูตรขอเสนอ
ให้คณะฯ ยึดตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 

 8.3 - 
 8.4 - 
 8.5 - 
9. Facilities and Infrastructure 
 9.1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ต้องมีแผนการดูแลบํารุงรักษาสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในห้องให้อย่างสม่ําเสมอเพียงพอต่อการใช้งานในการเรียนการสอน
และการทําวิจัย รวมทั้งมีพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยให้เกิดความพร้อมรับมือ
กับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 9.2 ควรวางระบบการรับส่งข้อมูลที่ทันสมัยในเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและงานวิจัยต่างๆ 
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ของภาควิชาฯและห้องสมุด ที่ใช้เวลาสั้นลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสิบหา
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9.3 ควรเตรียมแผนจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนและพัฒนางานการเรียนการสอน
และงานวิจัยภาควิชาฯ อย่างน้อย 5 ปีถัดไป เพื่อตระเตรียมหาแหล่งงบประมาณ
ล่วงหน้าสําหรับจัดหา และบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ของภาควิชาฯ ให้เพียงพอ 

 9.4 ควรมีแผนตรวจสอบระบบการทํางานของอุปกรณ์ด้านสารสนเทศของภาควิชาฯ และ
ระบบซ่อมบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงแก้ไข
โครงสร้างและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศให้เพียงพอต่อพื้นที่และจํานวนของ
ผู้ใช้บริการของภาควิชาฯ 

 9.5 มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการลงปฏิบัติงานทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้นให้กับผู้ใช้งาน รวมท้ังการบริหารระบบการเข้าออกใช้งาน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ นอกเวลาราชการ ให้เกิดความรัดคุมและควบคุม
ความเสี่ยงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  

10. Quality Enhancement 
 10.1 ในการออกแบบหลักสูตร ยังไม่ได้ใช้ผลสํารวจบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการสํารวจ

ของผู้ใช้บัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตร ดังนั้นในการปรับปรุง
จําเป็นต้องเอาผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

 10.2 - 
 10.3 ควรมีการประเมินและปรับปรุงตามเกณฑ์พัฒนาในข้อ 4.2 และ 5.2 
 10.4 ในปัจจุบันด้านงานวิจัยของอาจารย์  ได้มีการนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนใน

บางรายวิชาโดยผ่านกรณีศึกษา และมีโครงงานนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการ แต่ยังไม่มีรูปแบบในการนํามาใช้งานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น
แนวทางการปรับปรุงคือ ในการส่งรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องให้สรุปว่าผลงานวิจัย
ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาใด ในหลักสูตรใด โดยบันทึกลงใน
แบบฟอร์มที่จัดทําขึ้นโดยภาควิชาฯ หรือ ใช้แบบฟอร์มร่วมกับของคณะ 

 10.5 อ้างอิงองค์ประกอบ 9 
 10.6 ในปัจจุบันหลักสูตรยังไม่มีแบบฟอร์มการสํารวจความต้องการและผลการสํารวจผู้ใช้

บัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แนวทางการปรับปรุง  
 1. ทางภาควิชาฯ กําหนดแบบฟอร์มการสํารวจความต้องการและผลการ
สํารวจผู้ใช้บัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้งหมด 
 2. กําหนดแนวทางในการนําข้อมูลการสํารวจความต้องการที่ได้มาเรียงลําดับ
ความสําคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการกําหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตรต่อไป 
 3. นําผลการสํารวจผู้ใช้บัณฑิต มาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อใช้ข้อมูลมา
ปรับปรุง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรต่อไป 

11.Output 
 11.1 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจบ การตกออก ทั้ง

โดยภาพรวมและยกตามช้ันปีอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตามและ
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เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว จากนั้นนําข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
เป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรนําผลดังกล่าว
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.2 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยการจบ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับหลักสูตร
อ่ืน ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลดังกล่าว จากนั้นนํา
ข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อควร
ปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรนําผลดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.3 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการได้งานทํา 
(เฉพาะงานที่ตรงตามสาขาวิชา) อย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตามและ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว จากนั้นนําข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
เป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรนําผลดังกล่าว
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.4 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านงานวิจัยของ
นักศึกษาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ (โดยแยกงานวิจัยตาม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่กําหนด) อย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับหลักสูตร
อ่ืน ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลดังกล่าว จากนั้นนํา
ข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อควร
ปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรนําผลดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.5 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทั้งหมด และยังไม่มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอื่น ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลดังกล่าว 
จากน้ันนําข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรนําผลดังกล่าวเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอื่น 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
หมายเลข

เอกสารอา้งอิง 
รายละเอียดเอกสาร หน้า 

3.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
(http://www.mua.go.th/users/tqf-
hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_m1.pdf) 

65 

3.1.2 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ (http://www.coe.or.th/coe-
2/download/law/caseEx/coe_codeofconduct.pdf) 

97 

3.1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซด์ 
(http://www.psu.ac.th/th/vision) 

99 

3.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 หน้า 5 เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ภายใต้
มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
(http://www.mua.go.th/users/tqf-
hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_m1.pdf) 

100 

3.1.5 เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิสัยทศัน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission) 

103 

3.1.6 เว็บไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิสัยทัศน์และพันธกิจภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ (http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/2014-05-13-17-27-
58/histor) 

104 

3.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการหรือคํา
ช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสตูรเล่มหลักสูตรหน้า 134 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filecurriculum/TQF_IE_09-
07-56.pdf) 

105 

3.3.1 อนุมัติหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย โดยได้มีคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร และ คําสั่ง 
แต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในเล่มหลักสูตร  

112 

3.5.1 แผนการสอน วิชาการวิจัยการดําเนินงาน 122 
3.5.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติวิศวกรรม 1 128 
3.5.3 แบบประเมินฝกึงาน 131 
3.5.4 แบบฟอร์มการนําไปใช้ประโยชน์ 134 
3.5.5 รายละเอียดการให้คะแนนวิชาโครงงาน 135 
3.5.6 ใบแจ้งผลพิจารณาข้อสอบ 136 
3.6.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
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137 
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หมายเลข
เอกสารอา้งอิง 

รายละเอียดเอกสาร หน้า 

3.7.1 อัตรากําลัง 4 ปีของภาควิชาฯ 141 
3.7.2 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลบุคลากร  144 
3.10.1 ตารางสรุปผลคะแนนระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2557 
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150 

3.10.2 การรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกร 151 
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เอกสารอา้งอิง 3.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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เอกสารอา้งอิง 3.1.2 ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
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เอกสารอา้งอิง3.1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psu.ac.th/th/vision 
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เอกสารอา้งอิง 3.1.4ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 หน้า 5 เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ภายใต้มาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
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เอกสารอา้งอิง 3.15เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิสัยทศัน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission) 
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เอกสารอา้งอิง 3.16 เว็บไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/2014-05-13-17-27-58/histor) 
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เอกสารอา้งอิง 3.1.7ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการหรือ
คําช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเล่มหลักสูตรหน้า 127 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filecurriculum/TQF_IE_09-07-56.pdf 
 
ภาคผนวก ฎ. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒกิบัการดําเนินการหรอืคําชแีจง ของ
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 

ความเหน็ของกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ดาํเนินการ 

1. รศ.ดร.ศภุชยั  ปทุมนากลุ 
- ให้แก้ไขคําผิดในหน้า 7 รายวิชาในหลกัสูตรทีเปิดสอนให้
ภาควชิา/หลกัสตูรอนืมาเรยีน จาํนวน 8 รายวชิา เป็น 1 วชิา 
- มไีมม่ขีอ้คดิเหน็ใด 

คาํชีแจงและดาํเนินการตอบขอ้สงสยัดงันี 
ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
 
 
 

2. รศ.ดร.นิวิท  เจริญใจ   
ภาพรวมของหลกัสตูร 
1. โครงสรา้งของหลกัสตูรมคีวามสมบรูณ์ครบถว้น 
2. มหีน่วยกติจาํนวน 141 หน่วยกติ อยูใ่นเกณฑ ์
ระดบัปรญิญาตรทีเีหมาะสม 
3. วชิาในหลกัสตูรมคีวามทนัสมยั เหมาะสม 

 

4. ภาควชิาควรมกีารพจิารณาถึงการจดัการเรยีนการสอนทมีี
ระบบการฝึกงานแบบสหกจิศกึษาดว้ย เนืองจากเป็นแนวโน้มท ี
สกอ. ไดเ้สนอแนวคดิมาระยะหนึงแลว้ และหลกัสตูรวศิวกรรม
อุตสาหการของหลายมหาวิทยาลัยในประเทศปรับเข้าสู่
ระบบสหกจิศกึษาแลว้ 
 

ดาํเนินการตามคาํแนะนํา 
 

5. ภาควชิาอาจทบทวนจาํนวนรบันักศกึษา ซงึไดว้างแผนไวว้า่
จะรบัประมาณ 48 คน ในระยะเวลาอกี 5 ปีขา้งหน้า ซงึจาํนวน
นีอาจมีผลกระทบต่อจํานวนรายได้ ความคุ้มค่าคุ้มทุนของ
หลกัสูตร รวมถึงจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทเีหมาะสมตาม
เกณฑม์าตรฐาน สกอ. อนึงการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบั
สาขาอืน  เช่น  สาขาวิศวกรรมการผลิต  อาจช่วยด้าน
งบประมาณรายได้ในองค์รวม แต่ภาควชิาอาจต้องวางแผน
จาํนวนวชิาทเีปิดสอน และจาํนวน section ใหเ้หมาะสม 

ยงัคงจาํนวนเดมิ แต่จะมกีารวางแผนเรอืงการเรยีนรว่มกบั
สาขาวศิวกรรมการผลติใหม้ากขนึ 
 
 

6. ภาควชิาอาจเรมิสอนบางวชิาเป็นแบบ bi-lingual เพอืการ
วางแผนการเปิดหลกัสตูรระดบันานาชาตใินอนาคต 

แนวปฏบิตัขิองภาควชิาฯ ไดม้กีารออกขอ้สอบ สอืการสอน 
เป็นภาษาองักฤษ  

การพิมพเ์อกสารหลกัสตูร 
การพมิพ์เอกสารหลกัสูตร มคีวามครบถ้วนตามเกณฑ์ TQF 
แต่อาจมขีอ้ผดิพลาดอยูบ่า้งดงันี 

 

1. ชอืวชิาภาษาไทยและองักฤษ อาจไมพ่อ้งกนัในหลายวชิา ใน
ส่วนของคําแปลเลก็ๆน้อยๆ เช่น การใช้ภาษาไทยใหต้รงกบั
ศพัท ์in, for เชน่ 
          ในหน้า 15 วชิา 227-261 วศิวกรรมประยุกตส์าํหรบั

 
 
 
ไดป้รบัภาษาไทย เป็น การประยกุตด์า้นวศิวกรรมสาํหรบั
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วศิวกรอุตสาหการ 1 นัน ภาษาองักฤษใช้ Engineering 
Applications in Industrial Engineering ซงึเหมอืนกบัวา่ แปล
คาํวา่ in = สาํหรบั 
          ในหน้า 16 วชิา 227-432 การวเิคราะหแ์ละจดัการ
ตน้ทุนในอุตสาหกรรม ภาษาองักฤษใช ้Cost Analysis and 
Cost Management for Industry  ซงึเหมอืนกบัวา่ แปลคาํวา่ 
for = ใน 

วศิวกรอุตสาหการ 1                         
และปรบัภาษาองักฤษ  เป็น Engineering Applications for 
Industrial Engineers I 
ไดป้รบัภาษาองักฤษ  เป็น Industrial Cost Analysis and 
Management 
 

2. หน้า 15 (ชอืเดยีวกบั ขอ้ 1) Engineering Applications in 
Industry Engineering พิมพ์ผิด ควรเป็น Engineering 
Applications in Industrial Engineering 

ดาํเนินการแลว้ 
 

3. การจดักลุ่มวชิาในหวัขอ้ 3.1.3 รายวชิา ในหน้า 16 จดัไม่
พอ้งกบัการจดักลุม่ในภาคผนวก จ. หน้า 95 
เช่น ในหน้า 16 วชิา 227-432 การวเิคราะหแ์ละจดัการตน้ทุน
ในอุตสาหกรรม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
ในขณะท ีหน้า 97 วชิาเดยีวกนันีถูกจดัอยู่ในกลุ่มความรูด้า้น
เศรษฐศาสตร ์และการเงนิ 
          ในหน้า 17 วชิา 227-452 การจําลองแบบโดย
คอมพวิเตอร์ ถูกจดัอยู่ในกลุ่มความรู้ด้านการจดัการการผลติ
และดําเนินการ ในขณะท ีหน้า 96 วชิาเดยีวกนันีถูกจดัอยู่ใน
กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภยั (พมิพ์รหสัผดิ
เป็น 229-323 แต่ชอืวชิาเดยีวกนั) ภาควชิาอาจทบทวนการจดั
กลุม่ของวชิาอนืๆดว้ย 

แตกต่างกนัเนืองจากองค์ความรูภ้าคผนวก จ. เป็นการจดั
วชิาใหส้อดคล้องกบัองค์ความรู้ของสาขาวชิาทกีําหนดไว้
ใน มคอ.1 แต่กลุ่มวชิาเลอืกจดัตามกลุ่มความรูเ้ฉพาะทาง
ของสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการทกีาํหนดไวใ้น มคอ.1 
 
สว่นของการพมิพร์หสัผดิไดด้าํเนินการแลว้  
 
 

4. หน้า 18 บรรทดัท ี10 คาํวา่ วศิวกรรมอุตาสาหการ ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
5. หน้า 19 บรรทดัท ี2 ประกอบดว้ยเลข 6 ตวั ควรเป็นเลข 4 
ตวัและขอ้ความในหน้านีไมค่รบ (ดงันี….) 
ซงึเขา้ใจวา่ไดท้าํการคดัลอกมาจากหน้า 70 ทงัหน้าแต่คดัลอก
มาไมห่มด 

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
 

6. หน้า 33 บรรทดัท ี17 ภาษาไทยและ ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
7. หน้า 34 บรรทดัท ี11 การสอืสารททีนัสมยั ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
8. หน้า 35 บรรทดัท ี29 ทหีลากหลายและสามารถ ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
9. หน้า 36 บรรทดัท ี12 การสอืสารททีนัสมยั  บรรทดัท ี26 
ต่างๆ ทนัต่อการ 

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

10. หน้า 70 บรรทดัท ี2 ประกอบดว้ยเลข 6 ตวั ควรเป็น เลข 
4 ตวั               บรรทดัท ี22 “ๆ” ขนึตน้ประโยค 

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
 

11. หน้า 76 บรรทดัท ี10  dc  ควรเป็น DC 
บรรทดัท ี11 ac  ควรเป็น AC 

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
 

12. หน้า 87 วชิา 229-315 เทคโนโลยสีมยัใหมเ่พอืการผลติ 
ขาดการระบุ “รายวชิาบงัคบัเรยีนรว่ม 229-316 ปฏบิตักิาร
เทคโนโลยสีมยัใหมเ่พอืการผลติ” 

ไมป่รบัแกไ้ขเนืองจากหลกัการเขยีนเป็นของมหาวทิยาลยั 
 

13. หน้า 90 พมิพร์หสัวชิา 229-451 วศิวกรรมการซ่อมบาํรุง 
ซาํ 2 รอบ 

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
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14. หน้า 92 ภาควชิาอาจพจิารณาทบทวนรายวชิาบงัคบัเรยีน
ผา่นก่อนของวชิา  229-465 การออกแบบผลติภณัฑ ์ซงึทาง
ภาคจดัใหเ้ป็นวชิา 227-321 การศกึษาการทาํงานใน
อุตสาหกรรม วา่เหมาะสมหรอืไม ่มวีชิาอนืใดเหมาะสมกวา่วชิา 
227-321 หรอืไม ่

ดาํเนินการแกไ้ข สาํหรบัวชิา 229-465 การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์ ใหม้รีายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน คอืวชิา 227-321 
การศกึษาการทาํงานในอุตสาหกรรม 
 

3.รศ.พีรยทุธ ์ ชาญเศรษฐิกลุ 
1. หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมและตอบสนองสถานการณ์ปจัจุบนั 
และมคีวามสมดลุยท์งัในดา้นทฤษฎแีละปฎบิตักิารทเีกยีวขอ้ง
กบังานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

2. ขอ้เสนอนีเป็นความเหน็ส่วนตวัทีทางภาควชิาฯ จะนําไป
ปรบัใชห้รอืไม ่ขอใหแ้ลว้แต่มตทิางภาควชิาฯ  
    (2.1) วชิาบงัคบั (กลุม่วชิาชพี) 227-221 น่าจะเอาวชิา 227-
323 มาแทนแล้วเรียกว่า วศิวกรรมความปลอดภยัและการย
ศาสตร ์(Safety Engineering and Ergonomics) แลว้ยา้ย
เ นื อ ห า ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม สิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Environmental 
Engineering) ไปเป็นวชิาเลอืกน่าจะเหมาะสมกว่าในหลกัสตูร
วศิวกรรมอุตสาหการ 
    (2.2) วิชา 227-352 การวิจัยการดําเนินงาน ปจัจุบันมี
เนือหาอนือกีจํานวนมากทสีามารถเปิดเพมิเป็น วชิาการวจิยั
ดําเนินงาน 2 (เหมอืนกบัสถิติวศิวกรรม 1 สถิติวศิวกรรม 2) 
โดยครอบคลุมเนือหา เชน่ แบบจาํลองมารต์อฟกําหนดการเลข
จาํนวนเตม็ ตวัแบบขา่ยงาน กาํหนดการไมเ่ป็นเชงิเสน้ เป็นตน้ 
โดยวชิาดงักลา่วอาจใหเ้ป็นวชิาเลอืกกไ็ด ้

 
 
ทางหลกัสตูรไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรยงัคงเหมอืนเดมิ 
 
 
 
 
เปิดเป็นรายวชิาหวัขอ้พเิศษ หากมอีาจารยด์า้น 
Operations Research มาสอน 
 

4. นายอภินันท ์ ศรีสมานุวตัร 
1. พิจารณาและให้ความเห็นในด้านความเหมาะสมของ
ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
ปรชัญา 
ผลิตวิศวกรอุตสาหการทีมีความรู้ความสามารถในแขนง
วศิวกรรมอุตสาหการ มคีวามคดิสร้างสรรค์  มทีกัษะในการ
เรียนรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลียนแปลงด้านการ
จัดการ การผลิต และเทคโนโลยี มีความสามารถในการ
ตอบสนองโดยการบูรณาการความรู้ทีได้เรียนมา เพือให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาอุตสาหกรรมของ
ประเทศทงัยงัต้องมีความรบัผดิชอบต่อจรรยาบรรณในสาย
วชิาชพี ชุมชนและสงัคมสว่นรวม 

 
 
 
 

ดาํเนินการตามคาํแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความสาํคญั 
 สามารถนําความรู้ทีได้ไปพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน    
  (แกไ้ขเป็น) 
สามารถนําความรูท้ไีดไ้ปปรบัใชใ้นดา้นเทคนิคอุตสาหการและ
การบรหิารจดัการเชงิคุณภาพ เพอืทําให้ได้รบัผลติภณัฑ์ทีมี

ไดด้าํเนินการแกไ้ขเป็น 
หลกัสูตรนีสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
ด้านการจดัการการดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมและ
บรกิารโดยสามารถนําความรูท้ไีดไ้ปปรบัใช ้เพอืทําใหก้าร
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อนั 
จะนําไปสูก่ารเพมิขดีความสามารถของ 
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คุณภาพด ีแข่งขนัไดแ้ละมคีุณค่าในการช่วยยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของประชาชนให้ดีขนึและสงัคมส่วนรวมมคีวามสุขมาก
ยงิขนึ 
 
 

ผู้ประกอบการสําหรับการแข่งขันด้านการค้าอย่างเสร ี
นอกจากนี หลกัสตูรวศิวกรรมอุตสาหการ ยงัสามารถสรรค์
สร้างและแก้ปญัหาความขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ
วศิวกรรมอุตสาหการทสีามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี

วตัถปุระสงค ์
เพอืผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ 
1...................มคีวามซอืสตัยส์จุรติ อุทศิตน และ เสยีสละ 
4.  คดิเป็น ทาํเป็น มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์และสามารถ
แสดงออกในแนวทางและ วธิกีารแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6. มคีวามเป็นไทยและมสีมรรถนะสากล ทมี ี
ความสามารถในการตดิต่อสอืสาร................... 
 

วตัถุประสงคข์อ้ท ี1 ไดด้าํเนินการตามขอ้คดิเหน็
ผูท้รงคณุวฒุแิลว้ 
วตัถุประสงคข์อ้ท ี4 ไดป้รบัตามคาํแนะนําแลว้ 
วตัถุประสงคข์อ้ท ี6 ไมไ่ดด้าํเนินการแกไ้ขเนืองจากวา่
วตัถุประสงคข์อ้ท ี1 น่าจะตอบสนองความเป็นไทยได ้และ
วตัถุประสงคข์อ้ท ี3 ตอบสนองในเรอืงของการมสีมรรถนะ
สากลแลว้ จงึขอไมเ่พมิเตมิในสว่นนี 

2. พิจารณาความสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 
ความทนัสมยัและเป็นสากลของหลกัสตูร 
เนืองจากความตอ้งการของตลาดและโอกาสในอาชพีทสีามารถ
ประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษามเีพมิขนึ ดงันี 

1. Welding Process Specialist / Engineer 
2. Support and Application Engineer 
3. Analyst / Specialist ( cost , planning , 

business etc) 
4. SHEQ Engineer ( Safety , Health , 

Environment and Quality ) 
ฉะนนัความทนัสมยัและเป็นสากลของหลกัสตูร เราอาจจะมกีาร
ปรบัปรุงเพมิเติมโดยมจีุดเน้นและสร้างความแตกต่างให้กับ
คุณลกัษณะของบณัฑติทจีบออกไปตรงตามคุณสมบตัขิองงาน
และความต้องการของตลาดมากยิงขึน  โดยเฉพาะการ
เปลียนแปลงบริบทในเชิงของพืนที เช่น ยางพารา, อาหาร
ทะเล&ฮาลาล ,ขุดเจาะนํามนั&ปิโตร , โลจสิตกิ เป็นตน้ เพอื
รองรบัเขตการคา้เสรแีละการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC) ใน
ปี 2558 นี ซึงจะมกีารเคลอืนย้ายแรงงานได้อย่างเสร ีฉะนัน
หลักสูตร กระบวนการสอน เรียนรู้ ทักษะต่างๆ รวมทัง
เครอืงมอื อุปกรณ์ ( Hardware , Software)  อาจจะพจิารณา
ใหม้คีวามสอดคลอ้งและรองรบักบัการเปลยีนแปลงในอนาคตที
กําลงัจะเกดิขนึ เพอืบณัฑติทจีบออกไปสามารถแขง่ขนัไดท้งันี
ภาควชิาอาจจะจดัลําดบัความสําคญัแล้วคดัเลอืกเพอืมุ่งเน้น 
(Focus&Speed) โดยอาจจะทาํการเชอืเชญิหรอืแสวงหาความ
ร่วมมอืสนับสนุนจากภายนอก หรอื MOU ต่างๆ แต่ตอ้งคํานึง
และผลกัดนัใหม้คีวามพรอ้มจากภายในดว้ย เพอืตอบสนองใน
การแข่งขนัและทันต่อการเปลียนแปลงของตลาดและความ
คาดหวงัของผูเ้กยีวขอ้ง (Stakeholder) ต่างๆต่อไป  

 
 
เนืองจากความคดิเหน็เป็นรายละเอยีดแนวทางในการเรยีน
การสอนจงึไมข่อปรบัในหลกัสตูร แต่จะนําคาํแนะนําความ
คดิเหน็ใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทเีกยีวขอ้งรบัทราบ
และดาํเนินการ 
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3. พิจารณาความถกูต้องของเนือหาวิชาการ ความ
สมบรูณ์ของหลกัสตูร 
229-211 กระบวนการผลติ 
 อยากใหม้กีารมุ่งเน้นเนือหาของ Welding Process 
และเทคโนโลยกีารเชอืม โดยสามารถจําแนกและบอกถงึความ
แตกต่างของการเชอืมแบบต่างๆ ( TIG , MIG , MAG  etc ) 
ความสําคญัของการใช้แก๊สปกคลุมงานเชอืมได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงสามารถตดัสนิใจเลอืกใช้ชนิดของการเชอืมตามความ
คุม้คา่และเหมาะสมในเบอืงตน้ได ้

 
 
รายละเอียดต่างๆ  มีในการสอน  แต่ไม่ได้ระบุไว้ใน
คําอธิบายรายวิชา เนืองจากวิชาดังกล่าวเป็นการสอน
เกยีวกบักระบวนการผลติขนัพนืฐานต่างๆ  
 

229-213 ปฏบิตักิารกระบวนการผลติ 1 
 เพิมความเข้มในการปฏิบัติและรู้ข ันตอนทีเป็น
กระบวนการ Welding Process ในการเตรยีมตวั , อุปกรณ์และ
ความสมัพนัธ์ของพารามเิตอร์ต่างๆ เพอืปรบัปรุงทกัษะและ
ชนิงานในการเชอืมโลหะ เช่น การเชอืมไฟฟ้า การเชอืมแก๊ส 
เป็นต้น โดยควรให้มีการทดสอบปฏิบัติการแบบ Welding 
Station Test เพอืสามารถเชอืมโยงทฤษฎแีละการปฏบิตัไิด้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็น
องคป์ระกอบทสีาํคญัในการปฏบิตัดิว้ย 

เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอ แต่เนืองจากสงิทเีสนอเป็นรายละเอยีด
ในการเรียนการสอน จึงขอนําข้อเสนอดังกล่าวไปยัง
อาจารย์ผู้สอน เพือให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามที
ผูท้รงคุณวฒุแินะนํา 
 

227-221 วศิวกรรมความปลอดภยัและสงิแวดลอ้ม 
 ควรมกีารเพมิเตมิเกยีวกบั ISO 14001(version 
2004) และ Preliminary ความสาํคญัในปจัจุบนัของ 
CSR(Corporate Social Responsibility ) เพอืเชอืมโยงไปสู ่ 
ISO 26000 ในอนาคตดว้ย 

ดาํเนินการแลว้ 
 

227-464  กฎหมายอุตสาหกรรม 
 ควรมีก า รพิม เติมกฎหมายระหว่ า งประ เทศ  
จรรยาบรรณในการทํางาน ( Code of Ethics ) โดยเชญิ
อาจารยพ์เิศษ  ผูท้รงคุณวฒุจิากภายนอก มาบรรยายใหค้วามรู้
เพอืทนัต่อการเปลยีนแปลงทางด้านกฎกติกา ระเบยีบต่างๆ 
ทงัภายในและภายนอกประเทศ 

ทางหลักสูตรเห็นด้วยกับความสําคัญในข้อเสนอ แต่
เนืองจากมขีอ้จาํกดัดา้นเวลาในการเรยีนการสอน จงึขอทํา
เป็นประชาสมัพนัธใ์ห ้นศ. ไปลงเพมิเตมิเป็นวชิาเลอืก กบั
ทางคณะอนืทเีกยีวขอ้งในแต่ละปีการศกึษาไป 
 

227-451 การจดัการลอจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
 ควรให้นักศึกษาหาขอัมูล โครงการต่างๆ ทภีาครฐั
กําลงัศึกษาหรือดําเนินโครงการในพนืทภีาคใต้ โดยอาจารย์
อาจมอบหมายใหเ้ป็นงานกลุม่ เพอืมานําเสนอในหอ้งเรยีน และ
อาจารย์ควรมีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ วิพากษ์ถึงความ
เหมาะสมต่างๆ เพือเปิดโอกาสให้แลกเปลียนกันอย่าง
กวา้งขวาง 

จะมกีารนําขอ้เสนอแนะสง่ต่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนรบัทราบเพอื
ดาํเนินการต่อไป แต่จะไมม่กีารเปลยีนแปลงในหลกัสตูร 
 

227-361 การฝึกงาน 
 ควรมีเอกสารบันทึกกลับจากผู้ประกอบการเพือ
พจิารณา Feed back และความพงึพอใจ โดยควรมกีารเขา้ไป
เยยีม ทงักลุ่มทพีงึพอใจ (เพอืขอบคุณและสรา้งสมัพนัธภาพ) 
และกลุ่มทพีงึพอใจน้อยหรอืไม่พงึพอใจ (เพอืปรบัปรุงแกไ้ขใน

จะนําไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการ
ดาํเนินงานของรายวชิาแต่ไมม่กีารแกไ้ขในหลกัสตูร 
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ครงัต่อไป) 
890-101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษพนืฐาน 3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขยีนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 ควรใหม้จีํานวนชวัโมงปฎบิตัต่ิอสปัดาหใ์หส้งูขนึกว่า
นี  เพอืเพมิทกัษะในการปฏบิตัแิละความกลา้ในการแสดงออก
ใหม้ากยงิขนึ โดยควรมอบหมายทงัเป็นงานเดยีวและงานกลุ่ม
ในหอ้งเรยีนซงึน่าจะเป็นประโยชน์ ทําใหน้ักศกึษาปีท ี1 สนิท
สนม (ละลายพฤตกิรรม) และรู้จกักนัมากยงิขนึ ซงึน่าจะเป็น
การใหค้วามสาํคญัหรอืความจาํเป็นพนืฐานต่อนักศกึษาเพอืให้
กลา้พดู กลา้เขยีน ตอบสนองทางการสอืสาร และนําไปปรบัใช้
ในชนัปีต่อไป รวมทงัเป็นการสะทอ้นถงึคุณลกัษณะของบณัฑติ
ทตีลาดตอ้งการและพงึประสงคใ์นอนาคตดว้ย 

เนืองจากเป็นวชิาของคณะอนื ดงันนัจะนําขอ้คดิเหน็
ดงักลา่วแจง้ไปยงัคณะฯ เพอืใหค้ณะเป็นผูป้ระสานงาน
ต่อไป 
 

229-413 เทคโนโลยเีฟอรนิ์เจอรไ์ม ้
 รเิรมิและดาํเนินการในการตอบสนองอุตสาหกรรมใน
พืนทีได้ดีมาก และทําอย่างไรให้ได้มีการเพิมเติม เกียวกับ
อาหารทะเล , ฮาลาล , ยางพารา ในอนาคตต่อไป 

 
 
- 

4.ให้คาํแนะนําและข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุและแก้ไข
หลกัสตูร 
-   ควรมุ่งเน้นไปทกีารตอบสนอง โดยสามารถทําเป็นและ
แสดงออกโดยการสอืสารออกมาได้ ซงึย่อมสอืและสะท้อนถึง
การคิดเป็น กลันกรอง และบูรณาการเชือมโยงออกมาเป็น
ผลลัพธ์ทีว ัดได้  ฉะนันอยากให้มีการเปิดโอกาสกระตุ้น
นักศึกษา โดยมีการศึกษาดูงานฝึกฝนปฏิบตัิจริง  เชือมโยง
ทฤษฎ ี Group Discussion       และนําเสนอผลงานทงัภายใน
และภายนอกหอ้งเรยีน 

 
 
เห็นด้วยกับข้อเสนอ และจะนําข้อเสนอแนะแจ้งให้กับ
อาจารยผ์ูส้อนทราบ เพอืดาํเนินการสอนตามแนวทางทมีไีด้
แนะนําไว ้
 

-  หมวดท ี 8 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของ
หลกัสตูร ขอ้ 4 
4)  จดัให้มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสูตร โดยมบีนัทึก
ความกา้วหน้าแต่ละปีอยา่งต่อเนือง และสรุปภาพรวมทุก 5 ปี 

เนืองจากวา่ม ีมคอ.7 เป็นการปรบัปรุงหลกัสตูรประจาํปีอยู่
แลว้ดงันนัหลกัสตูร (มคอ.2) จงึเป็นการปรบัทุก 5 ปี 
 

- ขอ้ท ี6 หน้า 101 ของภาคผนวก ฉ. (ตารางแสดงรายวชิาที
ตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้)  
     การจะให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้คุณลักษณะในด้าน
สมรรถนะสากลและมคีวามสามารถในการตดิต่อสอืสารไดอ้ย่าง
ดแีละมคีวามพเิศษจรงิๆ นัน คงไม่สามารถคาดหวงัไดว้่าเมอื
นักศกึษาจบ 3 วชิาดงักล่าวแลว้จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าวได ้เพราะเป็นเพยีงแค่พนืฐานเท่านัน ควรสง่เสรมิใหม้ี
การนําไปใช้อย่างต่อเนืองโดยมีคณะทํางานพิเศษภายใน
ภาควชิา (Focus group) เพอืดาํเนินการต่อเนืองภายในคณะ 
โดยเฉพาะภายในภาควชิา เพอืเปิดโอกาส กระตุน้   จงูใจ   ให้
นักศกึษาไดม้กีารฝึกปฏบิตัจิรงิเพอืจะไดเ้กดิทกัษะ   และควร
เน้นยาํอย่างต่อเนืองกบันักศกึษาว่า คุณสมบตัขิองงานทตีลาด
ต้องการหรอืแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างนันจรงิๆ หรอือาจจะมกีารใน

เหน็ดว้ยกบัคําแนะนํา และทางคณะฯ ไดม้กีจิกรรมในการ
สนับสนุนด้านนีด้วย เช่น มีทุนให้นักศึกษาไปฝึกงาน
ต่างประเทศ  มอีาจารยต่์างประเทศมาสอน  เป็นตน้ 
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ร ะดับภาควิช าวิศ วกร รม อุตสาหการหรือ ร ะดับคณะ
วศิวกรรมศาสตร์เพอืแลกเปลยีนนักศึกษา  หรอืส่งเสรมิให้มี
การฝึกงานกบัภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพอืนบ้านผ่าน
สภาอุตสาหกรรมภาคใต ้เพอืเชอืมโยงไปยงั IMT-GT  เป็นตน้ 
เพอืเป็นการกระตุ้น ส่งเสรมิ ใหเ้กิดทศันะคติเชงิบวกและเร่ง
พฒันาตนเองต่อไป 
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เอกสารอา้งอิง 3.3.1อนุมัติหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย 
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เอกสารอา้งอิง 3.5.1 แผนการสอนรายวิชาการวิจัยการดําเนินงาน
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เอกสารอา้งอิง 3.5.2เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติวิศวกรรม 1
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เอกสารอ้างอิง 3.5.3 แบบประเมินฝึกงาน 
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เอกสารอ้างอิง 3.5.4 แบบฟอร์มการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

135 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง 3.5.5 รายละเอียดการให้คะแนนวิชาโครงงาน 
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เอกสารอ้างอิง 3.5.6 ใบแจ้งผลพิจารณาข้อสอบ 
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เอกสารอ้างอิง 3.6.1ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_70.pdf 
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เอกสารอา้งอิง 3.6.2อาจารย์ผู้สอนดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี



 
 

140 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

141 
 

 
เอกสารอ้างอิง 3.7.1อัตรากําลัง 4 ปีของภาควิชาฯ 
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เอกสารอ้างอิง 3.7.2แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลบุคลากร 
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เอกสารอ้างอิง 3.10.1 ตารางสรุปผลคะแนนระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2557 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/ 
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เอกสารอ้างอิง 3.10.2การรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกร 
 

 


