
หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 

 

 
 

รายงานการประเมนิตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

รอบปีการศึกษา 2558 
(ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559) 

 
 
 
 

 
 

30 กนัยายน 2559 

 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2558 

 

รหัสหลกัสูตร 25560101104121 
ช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
ภาควชิา วิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
วนัทีร่ายงาน 30 กนัยายน 2559 

 
ผู้ประสานงาน 

ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล 
ตําแหน่ง ประธานหลกัสูตร 
โทรศัพท์ 7153 
email nikorn.s@psu.ac.th 
  
ช่ือ นางสาวพรเพญ็ วงศพ์จน ์
ตําแหน่ง นกัวิชาการอุดมศึกษา 
โทรศัพท์ 7158 
email pornpen.w@psu.ac.th 

 
 
 
 
 

................................................................................. 
         (รองศาสตราจารย ์ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล) 
                 ประธานหลกัสูตร 

 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 
 

คาํนํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานฉบบัน้ี เป็นรายงาน
ประจาํปีในรอบปีการศึกษา 2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม  2559)  โดยใชเ้กณฑ ์
ASEAN University Network–Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
การดาํเนินงานของหลกัสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อนาํผลการประเมินมาใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงให้ดีมาก
ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

      (รองศาสตราจารย ์ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล) 
        ประธานหลกัสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 

   

 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 

 

สารบัญ 

 หนา้  
คาํนาํ..........................................................................................................................................................  
สารบญั.......................................................................................................................................................  (ก) 
สารบญัตาราง............................................................................................................................................ (ข) 
บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร............................................................................................................................ 1 

 บทท่ี 1  ส่วนนาํ.......................................................................................................................................... 3 
  

 บทท่ี 2  รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑก์ารประเมินองคป์ระกอบท่ี 1.......................... 10 
   

 บทท่ี 3  ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA.......................................................................................... 16 
 AUN 1 Expected Learning Outcomes........................................................................................ 18 
 AUN 2 Programme Specification............................................................................................... 22  
 AUN 3 Programme Structure and Content ................................................................................ 24  
 AUN 4 Teaching and Learning Approach................................................................................... 27  
 AUN 5 Student Assessment........................................................................................................ 30  
 AUN 6 Academic Staff  Quality................................................................................................. 34  
 AUN 7 Support Staff Quality...................................................................................................... 39  
 AUN 8 Student Quality and Support........................................................................................... 42 
 AUN 9 Facilities and Infrastructure............................................................................................ 45  
 AUN 10 Quality Enhancement................................................................................................... 47 
 AUN 11 Output........................................................................................................................... 50 
   

 บทท่ี 4  การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา และแนวทางการพฒันา 52 
   

 บทท่ี 5  ขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) 53 
    

 ภาคผนวก  

 

     (ก) 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5 
 

สารบัญตาราง 

 หนา้  
ตารางท่ี 1.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร/คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร/คุณสมบติัของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3)...................................................... 
11  

ตารางท่ี 1.3 อาจารยผ์ูส้อนและคุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4)..................... 12  
ตารางท่ี 1.4  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ (ตวับ่งช้ี 1.1 

เกณฑข์อ้ 5, 9, 10)........................................................................................................... 
13 

ตารางท่ี 1.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6)................................. 14 
ตารางท่ี 1.6 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7)...................................................... 14 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8)..................... 15 
   

 

 

     (ข) 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

  

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนโดย ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเอกสารในการตรวจการประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA ระดบัหลกัสูตรตาม
แนวทาง AUN-QA แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559  โดยมีผลการดาํเนินการ ดงัน้ี 
 จากตารางสรุปผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑก์ารประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 
การกาํกบัมาตรฐานของการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีระดบับณัฑิตศึกษา 11 ขอ้ สรุปผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเกณฑข์อ้ 1-10 สาํหรับ
เกณฑ์ขอ้ท่ี 11 หลกัสูตรยงัไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีกาํหนดให้มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
(เปิดสอนเม่ือปี พ.ศ. 2557) 
 สาํหรับผลการดาํเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA ระดบัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา โดยกาํหนดเกณฑก์าร
ประเมิน 7 ระดบันั้น  สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
 1. การกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ระดบั 2) มีความชดัเจนและไดแ้สดงไวใ้นหลกัสูตร (มคอ.2) 
และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นคุณธรรมจริยธรรม, ดา้นความรู้, ดา้น
ทกัษะทางปัญญา, ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ   และดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและยงัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจทั้งใน
ระดบัคณะและมหาวิทยาลยั 
 2. รายละเอียดของหลกัสูตร (ระดบั 3) ทางหลกัสูตรไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลหลกัสูตรผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
ภาควิชาฯ คณะฯ และระดบัมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่สาธารณะ  โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมี
การทวนสอบผลการดาํเนินงานของหลกัสูตร  และจะตอ้งการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัทุก 5 ปี   
 3. โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาของหลกัสูตร (ระดบั 2) ทางหลกัสูตรไดก้าํหนดโครงสร้างของ
หลกัสูตรให้มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น โดยโครงสร้างหลกัสูตร
ดาํเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  ไดรั้บความร่วมมือจากอาจารยใ์นหลายสาขาวิชามาช่วยสอน
รวมถึงความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในภาคใต ้
 4. วิธีการเรียนและการสอน (ระดบั 3) คณาจารยใ์นหลกัสูตรจะแจง้ใหน้กัศึกษารับทราบเก่ียวกบั
รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รวมวิธีการเรียนการสอนของอาจารยอ์ยา่ง
ชดัเจน โดยเนน้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น บรรยาย ปฏิบติัการ ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการนาํ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประกอบการสอน ส่ือการสอน การใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ   
 5. การประเมินผลผูเ้รียน (ระดบั 3) หลกัสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน
ของแต่ละรายวิชาให้มีความหลากหลายตามลกัษณะของรายวิชา เพื่อให้บรรลุผลสาํเร็จของการเรียนรู้ตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยก่อนเรียนอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ปิดเผยให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินไวใ้นระบบ LMS@PSU (มคอ.3) หรือแจง้ใหน้กัศึกษาทราบก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (ระดบั 3) หลกัสูตรใหค้วามสาํคญัทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของ
อาจารยผ์ูส้อนคือมีจาํนวนผูส้อนท่ีเหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษา อีกทั้งคุณภาพการสอนท่ีพิจารณาจาก
คุณวุฒิทางการศึกษา ตาํแหน่งทางวิชาการ สาขาความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารย ์ สาํหรับการสรรหาและคดัเลือก การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนตาํแหน่งของบุคลากร
สายวิชาการจะเป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 7. คุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน (ระดบั 3)  หลกัสูตรให้ความสาํคญักบับุคลากรสายสนบัสนุน
เช่นกนั เพราะมีส่วนสาํคญัในการช่วยการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ทั้งทางดา้นปริมาณ
และคุณภาพ มีการวางแผนอตัรากาํลงั การสรรหาและคดัเลือก การประเมินผลการปฏิบติังานและสมรรถนะ
ผา่นระบบ TOR Online และ Competency Online  และใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาตนเอง 
 8. การสนบัสนุนและคุณภาพของผูเ้รียน (ระดบั 2)  หลกัสูตรมีนโยบายในการรับเขา้ศึกษาโดยการ
คดัเลือกผูท่ี้มีความพร้อมทางดา้นพื้นฐานวิชาการและความพร้อมดา้นเวลาสาํหรับการเรียนและการวิจยั โดย
การกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีชดัเจน มีการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้และมีการสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการสอบคดัเลือก เม่ือเขา้ศึกษานกัศึกษาไดรั้บการปฐมนิเทศนกัศึกษาและอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของประธานหลกัสูตร มีการติดตามผลการเรียน ส่วนการทาํวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาตอ้งวางแผนและรายงาน
ผลในทุกส้ินภาคการศึกษา 
 9. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (ระดบั 3)  เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของ
หลกัสูตรให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้ซ่ึงภาควิชาฯ ได้จดัเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจยัไวอ้ย่าง
เพียงพอ  นอกจากน้ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ มีความปลอดภยั 
 10. การปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร (ระดบั 2) คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรเป็นผูด้าํเนินการในการ
พฒันา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี นอกจากน้ีในแต่ละรายวิชามีการประเมินอยา่งเป็นระบบ
โดยนกัศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ฒันาวิธีการเรียนการสอน และในแต่ละปีจะมีการจดัทาํ
รายงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
 11. ผลผลิต (ระดบั 1)  เน่ืองจากหลกัสูตรเปิดสอนเม่ือปี 2557 และมีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาเพียง
คนเดียว ดงันั้น จึงยงัไม่สามารถประเมินผลการดาํเนินงานได ้
 จากผลการดาํเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA ระดบัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีกล่าวมา โดยภาพรวมของ
การประเมินตนเอง หลกัสูตรมีระดบัคะแนนเท่ากบั 3  ซ่ึงทางหลกัสูตรมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการเพื่อ
ผลิตบณัฑิตอนัเป็นท่ีพึงประสงคข์องตลาดแรงงาน และดาํเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการ
ประกนัคุณภาพของ Asean University Network  
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บทที ่1 

ส่วนนํา 
 
1. ประวตัิโดยย่อ 
 

 จากแผนยุทธศาสตร์วิจยัของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจาํปีงบประมาณ 2555-2560 ท่ี
กาํหนดให้โลจิสติกส์เป็น 1 ใน 11 ยทุธศาสตร์ เพื่อเป็นการสังเคราะห์องคค์วามรู้บนบริบทโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประกอบกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตั้งอยูใ่นเขต
พื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง ในเขตจงัหวดัสงขลาและอยูใ่กลท่้าเรือนํ้ าลึกสงขลา   โดยมีพื้นท่ีติดชายแดนประเทศ
มาเลเซียท่ีสามารถเช่ือมโยงการไหลของสินคา้ทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งภาคใตข้องประเทศไทยยงัเป็น
พื้นท่ีท่ีอยู่ในโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle: IMT-GT)  อนัมีเป้าหมายหลกัในการเพิ่มปริมาณการคา้และการลงทุนในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย และเพิ่มปริมาณการส่งออกจากพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายไปยงัตลาดทัว่โลกท่ีมีความ
ร่วมมือทั้งทางดา้นการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การคา้การลงทุนและอุตสาหกรรม การเกษตร 
ประมง และปศุสตัว ์ 
        จากโอกาสและจุดแขง็ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้
ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในเชิงวิศวกรรมท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ ทั้งใน
ระดบัจดัการและระดบัปฏิบติัการ ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและความตอ้งการดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ทั้งในระดบัประเทศและระดบัภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็น
แกนนาํ  จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้ึน
โดยเป็นการบูรณาการความรู้ทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการกบัศาสตร์อ่ืนๆ เช่น พาณิชยน์าวี อุตสาหกรรม
เกษตร การขนส่งสินคา้ ซ่ึงเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการร่วมกันกับภาควิชาและคณะต่าง ๆ ได้แก่ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้ งภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
อันมีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสํานึกและตระหนักใน
ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม และมีความสามารถในวิชาชีพ ทางดา้นการจดัการวิศวกรรม โลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเป็นอยา่งดี ตลอดจนมีจิตสาํนึกท่ีจะใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติ
ต่อไป  โดยภาควิชาฯ ไดท้าํการเปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก 
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2. วตัถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลกัสูตร 
 

 ในปัจจุบนัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีความสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากประเทศกาํลงัมุ่งสู่การเป็น
ประเทศเช่ือมโยงเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยโลจิสติกส์เป็น 1 ใน 5 สาขาธุรกิจท่ีตอ้งเปิดการคา้เสรี
เพิ่มข้ึนถึง 70% จากความต่ืนตวัและเติบโตดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทัว่โลกในช่วง 10 กว่าปี
ท่ีผ่านมา ทาํให้ประเทศไทยมีความตอ้งการองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกตช์ั้นสูงใน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับนานาชาติให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแนวโนม้ความตอ้งการดงักล่าวจะทวีความสาํคญัยิ่งข้ึนไป
ในอนาคต 
 สาระสําคัญของหลักสูตรมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการ
จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณใน
สายวิชาชีพ สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี มีความต่ืนตวัในการ ติดตามความรู้และเทคโนโลยี
ในแขนงการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีเปล่ียนแปลงกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา รวมทั้ง มีความคิดริเร่ิม 
คิดเป็น ทาํเป็น สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดเ้รียนมาใชป้ระโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศชาติ 
 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

 
 
4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควชิา 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหค้วามสาํคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง โดย
นาํผลการดาํเนินงานมาปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานภายในภาควิชาฯ มาโดยตลอด     เพราะถือวา่เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัอนัหน่ึงในการบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด    สอดคลอ้งและเป็น 
ไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวทางการประกนัคุณภาพระดบัคณะและมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
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 1. จดัใหมี้ระบบและกลไกในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาฯ อยา่งเป็น
ระบบ  
 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กหลกัสูตรของภาควิชาฯ ตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ให้
มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมและภาคอุตสาหกรรม 
 3. จดัทาํระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยไดท้าํการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  เพื่อประสิทธิภาพของการนาํไปใชง้านไดจ้ริง 
 4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส
และเป็นการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรอีกทางหน่ึง 
 5. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองเป็นประจาํทุกปีการศึกษา เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

5. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสูตร เช่น 
5.1 โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาบงัคบั - 12 
หมวดวิชาเลือก - 6 
วิทยานิพนธ์ 36 18 

รวม 36 36 
 

5.2 รายละเอยีดของคณาจารย์ 
 5.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร  

 ชุดเดิม 

ตาํแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ
ตาม มคอ. 2 

 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ 
ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

 

สาขาวชิาตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาที่

เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

 
ตรง สัมพนัธ์ 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท*์ 
 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์
 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), University  
of  Miami, USA, 2546 

 -  

รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไ์พศาล* 
 

รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไ์พศาล* 
 

Ph.D.( Industrial 
Engineering),  
University of  Texas  
at Arlington, USA, 2542 

 -  
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ตาํแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ
ตาม มคอ. 2 

 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ 
ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

 

สาขาวชิาตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาที่

เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

 
ตรง สัมพนัธ์ 

ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท*์ 
 

ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท*์ 
 

Ph.D.(Civil Engineering), 
University of New South 
Wales, Australia, 2524 

 -  

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั 
 

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั 
 

Ph.D.( Computer Science), 
University of  Manchester, 
U.K., 2548 

 -  

ดร.วนฐัฌพงษ ์ คงแกว้ 
 

ดร.วนฐัฌพงษ ์ คงแกว้* 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2556 

 -  

ชุดใหม่ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ตาํแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ
ตาม มคอ. 2 

 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ 
ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

 

สาขาวชิาตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาที่

เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

 
ตรง สัมพนัธ์ 

รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไ์พศาล* 
 

รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไ์พศาล* 
 

Ph.D.( Industrial 
Engineering),  
University of  Texas  
at Arlington, USA, 2542 

 -  

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลยั ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลยั 
 

Ph.D.(Engineering  for 
Manufacturing), University of 
Manchester, UK, 2549 

 -  

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั 
 

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติ
อมรทตั 
 

Ph.D.( Computer Science), 
University of  Manchester, 
U.K., 2548 

 -  

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร 
 

Ph.D(with Très Honorable) 
Institut d'Electronique 
Fondamentale, 2006 
University of  Paris XI, 
FRANCE 

 -  

ดร.สมชยั หลิมศิโรรัตน ์ ดร.สมชยั หลิมศิโรรัตน ์ ป.เอก วทิยาศาสตร์การเกษตร 
ม.เกียวโต ญ่ีปุ่น, 2548 

 -  
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5.2.2 อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2558 

ตาํแหน่งทางวชิาการและ
รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิภายนอก 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at 
Arlington, U.S.A, 2542 

 - 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 
2546 

 - 

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั Ph.D. (Computer Science), U. of Manchester, U.K., 2548  - 
ดร.วนฐัฌพงษ ์คงแกว้ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2556 
 - 

ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ Ph.D. (Transportation Engineering), The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong SAR, China, 2554 

 - 

 

 5.2.3 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  

อาจารย์ทีป่รึกษา 
วทิยานิพนธ์หลกั 

 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

 

ประสบการณ์การทาํวจิัย ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา  
(จํานวนนักศึกษาทีอ่าจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั) 

มี ไม่มี 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D. (Industrial Engineering), 
University of Texas at Arlington, 
U.S.A, 2542 

 - 1 คน 

 

5.3 บุคลากรสนับสนุน  
1. นายกิตติพงษ ์ อาดมั ช่างเทคนิคชาํนาญงาน ขา้ราชการ 
2. นายบุญส่ง  ศรีทองช่วย ช่างเทคนิคชาํนาญงาน ขา้ราชการ 
3. นายอบัดลหร้อศกัด์ิ  ยลีะ ช่างเทคนิคชาํนาญงาน ขา้ราชการ 
4. น.ส.จนัทนา นกแกว้ พนกังานเกบ็เอกสาร พนกังานเงินรายได ้
5. นายจิระ  บุญทอง ช่างเทคนิค พนกังานเงินรายได ้
6. น.ส.ณาฏฐีกา จนัทร์เล่ือน นกัวชิาการศึกษา พนกังานเงินรายได ้
7. น.ส.ศุภลกัษณ์ ตั้งกิจเชาวลิต นกัวชิาการอุดมศึกษา พนกังานเงินรายได ้
8. นายพงษพ์นัธ์ จนัทราช นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ พนกังานเงินรายได ้
9. นายณฐัพล  ศรีสวสัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 
10. นายประโชติ  ดาํสองสี วศิวกร พนกังานมหาวทิยาลยั 
11. น.ส.พรเพญ็  วงศพ์จน์ นกัวชิาการอุดมศึกษา พนกังานมหาวทิยาลยั 
12. น.ส.สรินดา  อรุณพนัธ์ นกัวชิาการอุดมศึกษา พนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 8 

 

13. นายถาวร  จุลนิล ช่างฝีมืองานโลหะ  ลูกจา้งประจาํ 
14. นายสมศกัด์ิ  จีนาพงษ ์ ช่างเคร่ืองมือกล ลูกจา้งประจาํ 
15. นายหิรัญ  เพชรชูกลู พนกังานทัว่ไป ลูกจา้งประจาํ 

 

5.4 นักศึกษา 
1. 5710120011 นาย โกเศษฐ ์ บุญวรพงศ ์

2. 5710120037 นางสาว บงัอร บูรณะพาณิชยกิ์จ 

3. 5710120056 นางสาว สุรีพร จีนปาน 

4. 5810120082 นางสาว นทัธมน อยูเ่ป็นสุข 

5. 5810120083 นางสาว พรนภา หนูทิม 
 

5.5 ผู้สําเร็จการศึกษา 
1. 5710120037 นางสาว บงัอร บูรณะพาณิชยกิ์จ 

 

5.6 ศิษย์เก่า  -ไม่มี - 
 

5.7 งบประมาณ 
5.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 690,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 690,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 

 

5.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ก. งบดาํเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 630,000 648,900 668,367 688,418 709,070 
2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (ไม่รวม 3) 265,500 278,775 292,714 307,350 322,717 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 345,000 690,000 690,000 690,000 690,000 
รวม (ก) 1,240,500 1,617,675 1,651,081 1,685,768 1,721,787  
ข.งบลงทุน  
ค่าครุภณัฑ ์ 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 
รวม (ข) 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 
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หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
รวม (ก) + (ข) 1,440,500 1,837,675 1,891,081 1,945,768 2,001,787 
จาํนวนนกัศึกษา 15 30 30 30 30 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 96,033 61,256 63,036 64,859 66,726 

ประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาต่อหลกัสูตร =    140,764     บาท 
 

5.8 ส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
- หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- Internet 
- หอสมุด 
- ฐานขอ้มูลทางวิชาการ 

 

5.9 อ่ืนๆ 
 -     ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหน้กัศึกษาทุกคน เช่น รถบสัโดยสารไฟฟ้า  
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บทที ่2 

รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
 

ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณฑ์   
ข้อที ่

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ ์() 

1 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี)  

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์    

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา  

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยั
อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด - 
(ยงัไม่ถึงรอบการปรับปรุง) 

สรุปผลการดาํเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 
 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตาํแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่

สําเร็จการศึกษา 

 

สาขาวชิาตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาที่

เปิดสอน 

หมาย

เหตุ 

 
ตรง สัมพนัธ์ 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท*์ 
3-8401-00183-92-6 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์
3-8401-00183-92-6 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), University  
of  Miami, USA, 2546 

 -  

รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไ์พศาล* 
3-9098-00666-98-9 

รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไ์พศาล* 
3-9098-00666-98-9 

Ph.D.( Industrial 
Engineering),  
University of Texas at 
Arlington, USA, 2542 

 -  

ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท*์ 
3-9098-00881-04-9 

ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท*์ 
3-9098-00881-04-9 

Ph.D.(Civil Engineering), 
University of New South 
Wales, Australia, 2524 

 -  

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั 
3-8399-00403-97-2 

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั 
3-8399-00403-97-2 

Ph.D.( Computer 
Science), U. of   
Manchester, U.K., 2548 

 -  

ดร.วนฐัฌพงษ ์ คงแกว้ 
3-9201-00679-88-5 

ดร.วนฐัฌพงษ ์ คงแกว้* 
3-9201-00679-88-5 

วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
2556 

 -  

หมายเหตุ : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 

1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั หรือ 

2) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 12 

 

3) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาํ
วิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ ์ คือมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไป
ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ตาํแหน่งทางวชิาการและ
รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิภายนอก 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at 
Arlington, U.S.A, 2542 

 - 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 
2546 

 - 

ผศ.ดร.วรรณรัช สนัติอมรทตั Ph.D. (Computer Science), U. of Manchester, U.K., 2548  - 
ดร.วนฐัฌพงษ ์คงแกว้ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556  - 
ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ Ph.D. (Transportation Engineering), The Hong Kong 

Polytechnic University, Hong Kong SAR, China, 2554 
 - 

 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
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ตารางที ่1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ      
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5, 9, 10) 

อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั และ
อาจารย์ทีป่รึกษาการ

ค้นคว้าอสิระ 
(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/
ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจัิย 
ภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษา 
(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์
ทีป่รึกษาหลกั) 

มี (ดังแนบ :ระบุเลข
เอกสารอ้างองิ) 

ไม่มี 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial 

Engineering), 

University of Texas at 

Arlington, U.S.A, 

2542 

 
 

(LSCM-1) 

- 1 

 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ........................................................................................... 

(หากขอ้น้ี เกณฑข์อ้ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ไม่นาํไปตดัสินวา่การดาํเนินงานไม่ไดม้าตรฐาน แต่เป็น
ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารหลกัสูตรนาํไปพฒันา) 
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ตารางที ่1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปี
ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

ม ี(ดังแนบ :ระบุเลข
เอกสารอ้างองิ) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

-ไม่มี -      
 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ ์คือ 
1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และ

ไดแ้จง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.............................. 

 
ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี (ดงัแนบ :ระบุ 
เลขเอกสารอ้างองิ) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial 
Engineering), University 
of Miami, U.S.A, 2546 

     

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial 
Engineering), University 
of Texas at Arlington, 
U.S.A, 2542 

   

ดร.กนัยา  อคัรอารีย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2553 

     

ดร.อุษณีย ์คาํพลู Ph.D. (Industrial 
Engineering), Asian 
Institute of Technology 
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ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ  
1.  เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ใน
การทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และได้

แจง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ........................................................................................... 

 

ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8) 
ผู้สําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

น.ส.บงัอร บูรณะพาณิชยกิ์จ Facility Re-Layout in Oilfield 
Service Company 

ประชุมวิชาการ2016 2nd International 
Conference on Industrial and Business 
Engineering ( ICIBE 2016 ) ป.จีน 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8  การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

1) มีผูส้าํเร็จการศึกษา 1 คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมี proceedings จาํนวน 1 ราย  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ................................................................................................ 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาํหนด 

1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2557 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2561 

   ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนด 
   ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 

สรุปผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผา่น เพราะ ดาํเนินงานผา่นทุกขอ้ 
 ไม่ผา่น เพราะ ดาํเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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บทที ่3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

คุณภาพไม่เพยีงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุง
แกไ้ข หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ คุณภาพไม่เพยีงพอ จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
แกไ้ขหรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพยีงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาเพยีงเลก็นอ้ยสามารถทาํใหมี้คุณภาพ
เพียงพอได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรตาม
เกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรดีกวา่
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นนาํ 
ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนว
ปฏิบติัชั้นนาํ 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 

AUN 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

AUN 1 Expected Learning Outcomes   *           

AUN 2 Programme Specification     *         

AUN 3 Programme Structure and Content    *           

AUN 4 Teaching and Learning Approach     *         
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AUN 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

AUN 5 Student Assessment     *         

AUN 6 Academic Staff  Quality     *         

AUN 7 Support Staff Quality     *         

AUN 8 Student Quality and Support   *           

AUN 9 Facilities and Infrastructure     *         

AUN 10 Quality Enhancement   *           

AUN 11 Output *             
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

  *     

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

  *     

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

 *      

Overall opinion  *      

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 
หลกัสูตรกาํหนดให้คุณภาพของบณัฑิตตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม, ด้านความรู้, ด้าน
ทกัษะทางปัญญา, ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   และด้านทักษะการ
วิ เ คราะ ห์ เ ชิ งตัว เลข  การ ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้ง
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ทั้ งในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ   (แผนยุทธศาสต ร์
มหาวิ ทย าลัย และแผนยุทธศาสต ร์ วิ จัย ของ
มหาวิทยาลยั) และคณะฯ 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิของ ม. และคณะ 
Website มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ PSU 
http://www.psu.ac.th/th/vision 
Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ : 
http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2558-2561 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/informa
tion/8-plan-psu 
แผนยุทธศาสตร์วจัิยของ ม.อ. (2555-2560) 
http://rdo.psu.ac.th/index.php/strategy 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
   1)  มีวินยั ตรงต่อเวลา และซ่ือสตัยสุ์จริต  
   2)  มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
   3)  เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม รวมทั้ งมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
   4)  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. ความรู้  
   1) มีความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อ
สถานการณ์โลก 
   2) รู้และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานดา้น
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสามารถ

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filec
urriculum/TQF_Logistic.pdf 
(หนา้ 31) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
นําไปประยุกต์ในการวางแผนและแก้ปัญหาใน
กิจกรรมดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3)   มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) สามารถใชค้วามรู้ความสามารถในสาขาวิชา 
ในการประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหาในงานได ้
3. ทกัษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็น
ระบบ 

2) มีความสามารถในการคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํ
ความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
และใชข้อ้สรุปท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ  

3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที ่เ กี ่ยวขอ้ง  ประสบการณ์ใน
ภาคปฏ ิบ ตั ิ และผลกระทบที ่ต ามมาจากการ
ตดัสินใจนั้น 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
    1)   ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และ
รับผดิชอบในการกระทาํของตน มีความรับผดิชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม 
    2)   สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน

ฐานะผู ้นําและผู ้ต ามได้อย่ าง มีประสิทธิภาพ  

และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและ

กบับุคคลทัว่ไป 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ี เ ก่ียวข้องมาใช้ในการวิ เคราะห์  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

2) สามารถส่ือสารทั้งการพูดและการเขียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถติดตามความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลก 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
การกาํหนดผลการเรียนรู้เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบจาก
หลกัสูตรมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์หรือให้มีความ
สอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรได้แก่  ผู ้เ รียน /นักศึกษา 
คณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรสายสนบัสนุน ผูบ้ริหาร 
บณัฑิต ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการ และผูว้่าจา้งบณัฑิต 
โดยหลกัสูตรมีการกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ ง 5 ด้าน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ
ว่าหลกัสูตรสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้

 

ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลประเมิน SAR ปีทีผ่่านมา 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/2015-
02-09-16-26-54/2015-02-10-09-15-10/2015-02-
10-09-23-05 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/news/
curriculum-news/258-2552 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date [1,2] 
  *     

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

  *     

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

 *      

Overall opinion   *     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
มีการเผยแพร่เก่ียวกบัขอ้มูลหลกัสูตร มคอ 2 ใน
เวบ็ไซตข์องภาควิชา และหลกัสูตรตอ้งมีการปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 5 ปี 
 

มคอ. 2 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
มีการเผยแพร่เก่ียวกบัขอ้มูลหลกัสูตร มคอ 3 ใน
เวบ็ไซตข์องภาควิชา และมคอ.3 ทุกรายวชิามีการทวน
สอบและผา่นการเห็นชอบโดยประธานหลกัสูตรฯ 
และผูรั้บผดิชอบระดบัคณะฯ 

มคอ. 3 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 

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

มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาทุกปี 
มีการส่ือสารใหน้กัศึกษาในการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
และ แขวนไฟลไ์วใ้น website ของภาควิชาฯ เพื่อเป็น
การใหข้อ้มูลออกสู่สาธารณะ 

Website ของภาควิชา, คณะ และมหาวิทยาลยั, 
ตวัหลกัสูตร 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 
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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. 

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

  *     

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

 *      

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

 *      

Overall opinion  *      

 

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลกัสูตรไดก้าํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ  มีการกําหนด
โครงสร้างของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
ระเบียบ ม.สงขลานครินทร์ว่าดว้ยระดบับณัฑิตศึกษา 
หมวด 2 หลกัสูตร โดยระบุโครงสร้างหลกัสูตรไวใ้น 
มคอ. 2 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552  
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/new
s/curriculum-news/258-2552 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (หมวด 2) 
http://www.grad.psu.ac.th/th/practice_56/practi
ce56_02.pdf 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 
(หนา้ 31) 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวชิา) แต่ละรายวิชาได้
กาํหนดวตัถุประสงค ์รายละเอียดของเน้ือหาความรู้ใน
รายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมิน 
ผลในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทกัษะดา้นต่างๆและ
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น (ดา้นคุณธรรมจริยธรรม, ความรู้, 
ทกัษะทางปัญญา, ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ)  

มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา 
https://tqf.psu.ac.th/ 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
แผนการศึกษาในแต่ละชั้นปีไดถู้กออกแบบตามระดบั
ความยากง่าย และกาํหนดหน่วยกิตในแต่ละเทอมให้
เหมาะสม  โดยหลกัสูตรกาํหนดใหแ้ผนการศึกษามี 2 
หมวด คือ หมวดวิชาบงัคบั (วิชาบงัคบัทัว่ไป วิชาบงัคบั

มคอ.2 รายละเอยีดของหลกัสูตร 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 
 



หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ตามกลุ่มวิชา) และหมวดวิชาเลือก ซ่ึงการจดัการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา มีขอ้กาํหนดต่าง ๆ เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรไดก้าํหนดใหมี้รายวิชา
พื้นฐาน ระดบักลาง วิชาเฉพาะ  และหลกัสูตรตอ้งมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (หมวด 2) 
http://www.grad.psu.ac.th/th/practice_56/practi
ce56_02.pdf 
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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. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

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

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

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and 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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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

  *     

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

  *     

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

 *      

Overall opinion   *     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
มีการกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรและเผยแพร่ผา่น website 
ของภาควิชาฯ  
มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาทุกปี 

หลกัสูตร มคอ.2 
http://www.ie.psu.ac.th/index2 / images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
มีระบุไวใ้นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเ รียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  mapping)  และ มคอ. 3 (รายละเอียดของ
รายวิชา) 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/file
curriculum/TQF_Logistic.pdf 
(หนา้ 31) 
 
มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา (แต่ละวชิา) 
https://tqf.psu.ac.th/ 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
การจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอน ไดแ้ก่ 
การจดัทาํเอกสารประกอบคาํสอน ส่ือการเรียนการ
สอน การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
การจดัการเรียนรู้ ดว้ยระบบ LMS2@PSU  
การพฒันาทกัษะและศกัยภาพทางด้านภาษาองักฤษ
โดยใชโ้ปรแกรม Tell me more  และการใชโ้ปรแกรม 
Turn it in เพื่อตรวจสอบการคดัลอกผลงานการเขียน
ทางวิชาการ (Originality Report) 

ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS2@PSU  
http://lms.psu.ac.th/ 
 

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง  (โปรแกรม Tell me more) 
http://tmm.psu.ac.th/ 
 

โปรแกรม Turn it in 
http://www.grad.psu.ac.th/th/turn_it_in.php 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  *     

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, 

  *     

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 
5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

 *      

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

  *     

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

  *     

Overall opinion   *     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
การบรรลุผลสาํเร็จของการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละดา้นจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการสอนท่ี
เหมาะสม สาํหรับหลกัสูตรมีการประเมินผลการเรียน 
รู้ใหเ้ป็นไปตาม Curriculum Mapping ของหลกัสูตร 
(มคอ. 2)  เป็นตน้แบบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 
ดา้น สรุปดงัน้ี 
1.  คุณธรรม จริยธรรม  
    - ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา การส่ง
งานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
2.  ความรู้   
    - ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบกลางภาค, 
ปลายภาค 

มคอ. 2 รายละเอยีดของหลกัสูตร 
https://tqf.psu.ac.th/ 
 
ระเบยีบ ม.สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หมวด 6 การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

http://www.grad.psu.ac.th/th/practice_56/practice
56_06.pdf 
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 3.  ทกัษะทางปัญญา  
     - ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย Assignment, Project, 
Case Study, Experiment, Question Exam, 
Presentation (การนาํเสนองานหนา้ชั้นเรียน) 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
   - ประเมินผลการเรียนรู้โดยเป็น Group 
Assignment 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
   - ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ ,  การนํา เสนองานหน้าชั้ น เ รียน , 
Assignment, Project, Case Study, Experiment, 
Question Exam, etc)  
รวมถึงการประเมินผลการศึกษา ตามระเบียบ ม.
สงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 หมวด 6 การวดัและประเมินผลการศึกษา  
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
ในชัว่โมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะอธิบาย
แผนการสอนและวิธีการประเมินผลใหน้กัศึกษา
ไดรั้บทราบล่วงหนา้  รวมถึงแขวนไฟลไ์วใ้นระบบ 
LMS2@PSU 

มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา 
https://tqf.psu.ac.th/ 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 
หลกัสูตรกาํหนดใหทุ้กรายวชิาตอ้งจดัทาํรายละเอียด
ของแต่ละรายวิชา โดยจะตอ้งมีการอธิบายเกณฑก์าร
ประเมิน วิธีการประเมินและระบุช่วงเวลาประเมิน
การเรียนของนกัศึกษาใหช้ดัเจน รวมถึงแขวนไฟลไ์ว้

มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา  
มคอ.5 รายงานผลการดาํเนินของรายวชิา 
https://tqf.psu.ac.th/ 
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ในระบบ LMS@PSU  ทั้งน้ี หากนกัศึกษามีขอ้สงสยั
ในคะแนนประเมินสามารถยืน่คาํร้องขอตรวจสอบ
ผลคะแนนจากอาจารยผ์ูส้อนได ้

ระบบ LMS@psu 
http://lms.psu.ac.th/ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
ม.กาํหนดใหป้ระกาศผลคะแนนสอบกลางภาคฯ 
และปลายภาคฯ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
-ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคฯ ก่อนวนัสุดทา้ย
ของการถอนรายวิชาโดยติด W  
- ประกาศเกรดใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถดัไป 
 

ระบบ LMS@psu.ac.th 
(ประกาศคะแนนผา่นระบบ LMS ) 
ระเบียบมหาวทิยาลยัฯ  
เวบ็ไซต์กองทะเบียนและประมวลผล 
http://reg.psu.ac.th/ 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นกัศึกษาสามารถขอทบทวนเกรดตามระเบียบของ ม. 
 

แบบฟอร์มขอทบทวนเกรด 
http://reg.psu.ac.th/download/download_form/S
N_78.pdf 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

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

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

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

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

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

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

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

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

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

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

benchmarked for improvement. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

  *     

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

  *     

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

  *     

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

   *    

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

  *     

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

  *     

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

*       

Overall opinion   *     
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 
มีการวางแผนอตัรากาํลงัของบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะ
การสรรหาอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรท่ีลาหรือ
เกษียณอายรุาชการ 

แผนอตัรากาํลงัของภาควิชาฯ 
แผนการบริหารความเส่ียงของภาควิชาฯ 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service 
- มีการพิจารณาเกณฑอ์ตัราส่วนอาจารยต่์อจาํนวนนกัศึกษาให้
อยูใ่นเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
-มีการกาํหนดภาระงานขั้นตํ่าของอาจารยร์วม 4 ดา้น (การ
สอน การวิจยั บริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม) 
โดยใชร้ะบบ TOR online 

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

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion  are determined and communicated 
เกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 

กองการเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั 
http://www.personnel.psu.ac.th/ 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
-มีระบบ Competency online ซ่ึงเป็นกระบวนการในการ
ประเมินสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ  ทักษะและ
พฤติกรรมการทํางานของบุคคลเปรียบเทียบกับระดับ
สมรรถนะท่ีหน่วยงานคาดหวงัในตาํแหน่งนั้น ๆ ว่าไดต้าม
ความคาดหวงัหรือมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด (เพื่อ
กาํหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล) 
 

-มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา  เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอนของอาจารย ์
 
 

ระบบ competency online 
https://competency.psu.ac.th/competency
/login.aspx 
 
 
 
 

ระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
https://eval.psu.ac.th/ 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them 
- มีแผนพฒันาอาจารยม์หาวิทยาลยัในแต่ละปีและภาควิชาฯ 
มีงบสนบัสนุนการพฒันาตนเองของอาจารยปี์ละ 10,000 บ. 

แผนพฒันาอาจารย์มหาวทิยาลยั 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.p
hp/ 
curriculum/agencies/qualified-teachers 
แผนการใช้เงินรายได้ภาควชิาฯ  

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 
- มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานซ่ึงให้ความสาํคญั
กับการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้าภาควิชาฯ กับบุคลากร
เพื่อให้ผลการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมาย
ของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลยั เร่ิมตั้ งแต่ การทาํ
ขอ้ตกลงภาระงาน การติดตาม การพฒันา (สัมภาษณ์) การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การให้รางวลั (ส่ิงจูงใจ) คือใชผ้ล
การประเมินประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละ
รอบประเมิน 
- มีระบบการให้รางวลัและยกย่องอาจารยผ์ูส้อน งานวิจยั
ดีเด่น 

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

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
มีการทาํขอ้ตกลงภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานดา้นวิจยัผ่านระบบ TOR Online ในแต่ละรอบ
ประเมิน 
 

ระบบ TOR Online 
https://tor.psu.ac.th/ 
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Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

3 
 

2 
 

5 
 

6.5770 100% 

Full-time Lecturers 1 - 1 0.96945 100% 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- 1 - - 100% 

Total 4 2 6 7.5464  
(ข้อมูล FTEs จากคณะวศิวกรรมศาสตร์) 

Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 

1 1.2577 1.3333 6:2 

2 1.2577 0.5000 6:3 

ท่ีมา : ขอ้มูล FTEs จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

Research Activities  

Academic 
Year 

Types of Publication 
Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2558 - - - 1 1 1:5 
2557 - - - 3 3 3:5 
2556 - - - 2 2 2:5 
2555 - - - 1 1 1:5 

ท่ีมา : ขอ้มูลผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 1 คน (อยูร่ะหวา่งการรวบรวม) 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

   *    

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

   *    

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

   *    

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

  *     

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

  *     

Overall opinion   *     

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 
มีการวางแผนอตัรากาํลงัของบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อ
ทดแทนบุคลากรท่ีลาหรือเกษียณอายรุาชการ 

แผนอตัรากาํลงัของภาควชิาฯ 
 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated 
มีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและใชต้าม
ระเบียบของ ม. 
 

เวบ็ไซต์กองการเจ้าหน้าที ่ฯ 
http://www.personnel.psu.ac.th/ 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มีระบบ Competency online ซ่ึงเป็นกระบวนการในการ
ประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
พฤติกรรมการทาํงานของบุคคลเปรียบเทียบกับระดับ
สมรรถนะท่ีหน่วยงานคาดหวงัในตาํแหน่งนั้น ๆ ว่าได้
ตามความคาดหวงัหรือมีความแตกต่างมากนอ้ยเพียงใด 
(เพื่อกาํหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล) 
 

ระบบ competency online 
https://competency.psu.ac.th/competency/login
.aspx 
 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them 
คณะฯ จัดฝึกอบรมและภาควิชาฯ มีงบสนับสนุนการ
พฒันาตนเองของอาจารยปี์ละ 10,000 บ. 
 

แผนการใชเ้งินรายไดภ้าควชิาฯ ปีงบประมาณ 
2557-2558 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 
- มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานซ่ึงให้
ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหนา้ภาควิชาฯ 
กับบุคลากรเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
ทิศทางและเ ป้าหมายของภาควิชาฯ  คณะฯ  และ
มหาวิทยาลยั เร่ิมตั้งแต่ การทาํขอ้ตกลงภาระงาน การ
ติดตาม การพัฒนา (สัมภาษณ์) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การให้รางวัล  ( ส่ิง จูงใจ)  คือใช้ผลการ
ประเมินประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละ
รอบประเมิน 
- มีระบบการใหร้างวลัและยกยอ่งบุคลากรดีเด่น 

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

 
Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - - 
Laboratory Personnel 5 3 1 - 9 
IT Personnel - 1 - - 1 
Administrative Personnel 1 3 - - 4 
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

- - 1 - 1 

Total 6 7 2 - 15 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-
date [1] 

  *     

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

  *     

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

  *     

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

 *      

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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  *      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-
date 
หลกัสูตรมีนโยบายในการคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีความพร้อมทาง 
ดา้นพื้นฐานทางวิชาการและเวลาสาํหรับการเรียนและการวิจยั 
โดยระบุคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรตอ้งการตามมคอ.
2 หมวด 3 ขอ้ 2.2 

มคอ.2 (รายละเอยีดของหลกัสูตร - การ
รับนักศึกษา) 
https://tqf.psu.ac.th/ 

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

เวบ็ไซต์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
www.grad.psu.ac.th 
 (หลกัฐานประกาศการรับสมคัรคดัเลือก 
นศ.ท่ีภาคฯ ส่งไปให ้บว.) 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
ตามแผนการศึกษามีการกาํหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการ 
ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และในช่วงระหวา่งการศึกษาจะมี
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาผลการศึกษารวมทั้งความกา้วหนา้
ของการจดัทาํวิทยานิพนธ์   และหลกัสูตรจดัใหมี้การรายงาน
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษา 

ระเบียบของ บว. และ ม.อ. 
(http://www.grad.psu.ac.th/th/practice.p
hp) 
 
หลกัฐานการแจง้กาํหนดการรายงาน
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ทุกภาคฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are available to improve learning and employability 
นกัศึกษาปี 1 ไดรั้บการปฐมนิเทศและอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
ประธานหลกัสูตรโดยตรง เม่ือนกัศึกษามีหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูใ้หค้าํปรึกษาในดา้น
การเรียน และการทาํวิทยานิพนธ์  ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา
ในการเรียนหรือการทาํวิทยานิพนธ์ ทางหลกัสูตรจะนาํมา
พิจารณาเพื่อหาทางแกไ้ขในท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลกัสูตร โดยมีการใหค้าํปรึกษาพิเศษเพื่อวางแผนในการจบ
การศึกษาหรือมีการใหค้วามช่วยเหลือสาํหรับนกัศึกษาท่ีมี
ปัญหา โดย อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.p
hp/otepc-cur?id=329 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well 
as personal well-being 
มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกสาํหรับการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

- มีทีมวิจยั 
- หอ้งวจิยั 
- นกัศึกษาต่างชาติ 
- การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

 
Intake of First-Year Students   

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557 6 2 4 

2558 6 4 2 

(ท่ีมา:ระบบรับเขา้นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา http://www.grad.psu.ac.th/grad_admission/)
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables 

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

   *    

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

    *   

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

 *      

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

 *      

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.5 The standards for environment, health and 
safety; and access for people with special needs 
are defined and implemented [7] 

   *    

Overall opinion   *     

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) 
are adequate and updated to support education and research 
มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และส่ิง
อาํนวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนและ
การวิจยั 

มหาวิทยาลยั, คณะฯ และภาควิชาฯ 

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

สาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้ 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
มีห้องปฏิบติัการและเคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน และงานวิจยัอยา่งเพียงพอ  

มหาวิทยาลยั คณะฯ และภาควิชาฯ 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education 
and research 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้น IT ท่ีใชส้นบัสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจยัท่ีเพียงพอ 

คณะฯ , ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
สาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are 
defined and implemented 
มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ มีความปลอดภยัใน
ระดบัมาตรฐาน 
 
 

นโยบายของ ม. เร่ือง มหาวทิยาลยัเสริมสร้าง
สุขภาพ, มหาวิทยาลยัแห่งความสุข 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni 

and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed 

and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 
4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

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

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

 *      

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

 *      

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

 *      

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

 *      

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.5 Quality of support services and facilities 
(at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation 
and enhancement [5] 

 *      

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

 *      

Overall opinion  *      

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรเป็นเสมือนหน่ึงผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีใหข้อ้มูลความ
ตอ้งการหรือ feedback เพื่อใชเ้ป็น input ในการ
ออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 

ขั้นตอนการเสนอหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) 
http://www.grad.psu.ac.th/th/mua/notice16.pdf 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
หลกัสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพฒันาหลกัสูตร
ตามประกาศของมหาวิทยาลยั เร่ือง  
กระบวนการพฒันาและบริหารหลกัสูตร โดยมีแนว
ทางการดาํเนินการดงัน้ี  

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร โดย
คณะเสนอรายช่ือกรรมการไปยงัมหาวิทยาลยัเพื่อ
แต่งตั้ง ทั้งน้ี กรรมการประกอบดว้ย 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน 
 ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาของ

หลกัสูตรซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย2คน  หากมี
องคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน 

ระเบียบบังคบัของ ม.อ.  
(การพฒันาหลกัสูตร) 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/age
ncies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2) คณะกรรมการฯ ใหค้วามเห็นและวพิากษ์

หลกัสูตรทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
หลกัสูตรมีการประเมินตนเองโดยผา่นการจดัทาํ
รายงานการประเมินตนเองทุกปี และส่งใหค้ณะและ
มหาวิทยาลยั เพื่อทาํการประเมิน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพแต่ละปี 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/2015-
02-09-16-26-54/2015-02-10-09-15-10/2015-
02-10-09-23-05 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
มีผลของการวิจยับางงานท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
เรียนการสอน  

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
มีการประเมินผลโดยนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ -ยงัไม่มีรายงาน เพราะนศ.เพิ่งจบปี 2558- 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
มหาวิทยาลยัมีการสาํรวจความพึงพอใจจากนกัศึกษา 
ศิษยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือสถานประกอบการ และ
หลกัสูตรจะนาํผลการประเมินจากแบบสาํรวจความพึง
พอใจหลกัสูตร มาใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุง และ
พฒันาความพร้อมสนบัสนุนในการจดัการเรียนการ
สอน โดยจะนาํเสนอในท่ีประชุมภาควิชาฯ และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/infor
mation/32-tqf-job 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

*       

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

*       

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

*       

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

*       

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

*       

Overall opinion *       
 

AUN 11 
Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

- - 

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

- - 

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

- - 

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

- - 

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

- - 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year Cohort Size 
% completed first degree in % dropout during 

1 
Years 

2 
Years 

>2  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2557 4 - - - 25% - - - 
2558 2 25% - - - - - - 

(ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง  

1) การก่อตั้งหลกัสูตรสอดรับกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของมหาวิทยาลยั  จึงแสดงถึงความตอ้งการ
สาํคญัและสอดคลอ้งกบัทิศทางของมหาวทิยาลยั 

2) หลกัสูตรซ่ึงเป็น Interdisciplinary สร้างความหลากหลายของนกัศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษาและ
ลกัษณะงานของมหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 

 
จุดทีค่วรพฒันา  

1) ควรมีการรวบรวมขอ้มูล Stakeholders   requirement 
2) ควรทาํการ Benchmarking กบัหลกัสูตรอ่ืน 

 
แนวทางการพฒันา 

1) ควรมีการรวบรวมขอ้มูล Stakeholders   requirement 
2) ควรทาํการ Benchmarking กบัหลกัสูตรอ่ืน 
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ส่วนที ่5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 
ลาํดับ ช่ือข้อมูลพืน้ฐานของหลกัสูตร ระดับหลกัสูตร 

1 จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด-ระดบัปริญญาโท 1111 

2 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

115 

3 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

111 

4 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยท่ี์มี
วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

111 

5 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยท่ี์มีวฒิุ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

112 

6 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยท่ี์มีวฒิุปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

111 

7 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 115 
8 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 114 

9 
จาํนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (1 คน) 
(อยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลผลงานวิชาการของอาจารยจ์ากหน่วยงานอ่ืน) 

111 

10 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาของหลกัสูตร (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 111 
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