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ค าน า 
  
 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฉบับนี้ เป็น
รายงานประจ าปีในรอบปีการศึกษา 2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559)  โดยใช้
เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ในการรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง
ต่อไปในอนาคต 

 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา)                                               
            ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเอกสาร       
ในการตรวจการประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2559  โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ. ) 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ระดับบัณฑิตศึกษา 11 ข้อ สรุปผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-11  ส า ห รั บ   
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน             
7 ระดับนั้น  สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระดับ 3) หลักสูตรก าหนดให้คุณภาพของมหาบัณฑิตต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะ
ทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย  
 2. รายละเอียดของหลักสูตร (ระดับ 3) ทางหลักสูตรได้ทบทวนรายละเอียดของหลักสูตรทุก 5 ปี   
ตามรอบก าหนดการปรับปรุงเพ่ือให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ โดยท าการเผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่
สาธารณะ (มคอ.2) และมีการทบทวนรายละเอียดวิชาทุกสิ้นสุดภาคการศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ.5) 
 3. โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (ระดับ 4) หลักสูตรได้ถูกก าหนดให้เนื้อหารายวิชา  
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังระบุไว้ใน AUN1 ได้แก่ รายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือกเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการจัดการอุตสาหกรรม รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
เรียนรู้วิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบ และฝึกการน าเสนองานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 4. วิธีการเรียนและการสอน (ระดับ 3) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาดังแสดงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยเน้นวิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่น บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประกอบการ
สอน เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น
ทักษะของการเป็นนักวิจัย ทักษะด้านการสื่อสารภาษาสากล (อังกฤษ) และทักษะทางด้านเทคโนโลยี  
 5. การประเมินผลผู้เรียน (ระดับ 4) กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ถูก
ก าหนดและระบุไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แต่หลักสูตรยังขาดกระบวนการใน      
การตรวจสอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลประเมิน  
 6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (ระดับ 3) หลักสูตรให้ความส าคัญทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ
อาจารย์ผู้สอนคือมีจ านวนผู้สอนที่เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ก าหนด มีภาระงานขั้นต่ ารวม 4 ด้านคือการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผล การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ 3)  หลักสูตรให้ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน
เช่นกัน เพราะมีส่วนส าคัญในการช่วยการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ มีการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
ผ่านระบบ TOR Online และ Competency Online  และให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 
 8. การสนับสนุนและคุณภาพของผู้เรียน (ระดับ 3)  หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่
หลักสูตรต้องการ มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  มีการสอบเตรียมความพร้อม และการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการสอบคัดเลือก มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
 9. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระดับ 3) เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยไว้
อย่างเพียงพอ รวมทั้งมหาวิทยาลัยก็จัดสิ่งอ านวยความความสะดวกไว้เช่นกัน 
 10. การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (ระดับ 2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการในการ
พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชามีการประเมินอย่างเป็นระบบโดย
นักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอน และในแต่ละปีจะมีการจัดท า
รายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 11. ผลผลิต (ระดับ 1) หลักสูตรไม่มีระบบการเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
 
 จากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมที่กล่าวมา โดยภาพรวมของการประเมินตนเอง หลักสูตรมีระดับคะแนนเท่ากับ 3  ซึ่งทาง
หลักสูตรมีความมุ่งม่ันในการด าเนินการเพ่ือผลิตบัณฑิตอันเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และด าเนินการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการประกันคุณภาพของ Asean University Network  
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บทที่ 1 

ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่
ปีพุทธศักราช 2510 ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" โดยขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ท าการและ
สิ่งก่อสร้างเป็นของคณะเอง  การด าเนินการได้จัดท าที่ส านักงานชั่วคราวคืออาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือในปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงแรกของการ
ด าเนินงานคณะฯ ได้เปิดสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพียง 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโยธา   จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2516  คณะจึงเปิดสอนหลักสูตร    
ปริญญาตรีเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชาคือวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีพุทธศักราช 2548 ได้ท าการ
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน 
 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่
ได้ปรับปรุงเมื่อปีพุทธศักราช 2555 โดยปรับปรุงครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2552 หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 337 (1/2555) เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดย เริ่มเปิด
สอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 หลักสูตรมวีัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการอัน
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอุตสาหกรรม มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและด าเนินการ
วิจัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์งานวิจัยมาสู่ภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพอย่างทันสมัย และเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

 

 
 
 
 
 

หวัหน้าภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

ผู้อ านวยการหลกัสตูร 

กรรมการอ านวยการ กรรมการบริหารหลกัสตูร 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดย

น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานภายในภาควิชาฯ มาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็น
เครื่องมือส าคัญอันหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. จัดให้มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาฯ อย่างเป็น
ระบบ  

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของภาควิชาต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในสังคมและภาคอุตสาหกรรม 

 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ท าการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อประสิทธิภาพของการน าไปใช้งานได้จริง 

 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่ง 

 5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
 5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา แผน ก แบก ก2 แผน ข 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
หมวดวิชาบังคับ 

4* 
18 

4* 
18 

หมวดวิชาเลือก - 12 
วิทยานิพนธ ์
สารนิพนธ ์

18 
- 

- 
6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
 หมายเหตุ (*) คือ ไม่นับหน่วยกิต 

 
5.2 รายละเอียดของอาจารย์ 

  5.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.สมชาย ชูโฉม* M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New Zealand, 2532 
2. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล* Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 
3. ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์* Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
4. ผศ.ค ารณ พิทักษ์ วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 
5. ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
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 5.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล Ph.D.(Industrial Engineering), The University of Melbourne, Australia, 2520 
2. DR.NORDIN YUNUS Ph.D.(Engineering Management), University of Missouri, U.S.A, 1988 
3. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 
4. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
5. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
6. รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541 
7. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New Zealand, 2532 
8. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, Australia, 2543 
9. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544 
10. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of Manchester, UK, 2549 
11. ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
12. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
13. ผศ.สุพัตรา โมกขกุล ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
14. ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ Ph.D.(Oceanography-Marine Chemistry), University of California San Diego, U.S.A,  
15. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering), North Carolina State University, 

U.S.A, 2545 
16. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
17. ดร.วัสสา คงนคร D. Eng.(Science and Biological Process and Industrial: Chemical Engineering), University 

of Montpellier II, France, 2551 
 
5.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 
รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541 
รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New Zealand, 2532 
ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, Australia, 2543 
ผศ.ค ารณ พิทักษ์ วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 
ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A, 2544 
ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of Manchester, UK, 2549 
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

 
 5.3 บุคลากรสนับสนุน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นางสาวยุพดี บินหล ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html
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 5.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 5410121024 นางสุชาปรี เฝื่อคง รศ.วนิดา รัตนมณี 
2 5410121104 นายภาณุมาศ ข่ายม่าน ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
3 5510121115 นายพัฒนิศ มานีวัน ผศ.ค ารณ พิทักษ์ 
4 5610121001 น.ส.กนกวรรณ ชูโชติ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 
5 5610121011 นายภาณุวัฒน์ สาระพร รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
6 5610121012 นายมนตรี พรหมศิลา รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
7 5710121014 นายวรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
8 5710121022 นายอนุรักษ์ บุญมาก ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
9 5710121101 นายประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 

 
5.5 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - ห้องสันทนาการ 
 - ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 - Internet 
 - หอสมุด 
 - ฐานข้อมูลทางวิชาการ 
5.6 อ่ืน ๆ  
 - สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เช่น รถไฟฟ้า 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

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

ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

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

บัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 

 ได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) (เอกสารแนบ 1) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อตาม มคอ. 2 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา 

ที่เปิดสอน หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ ์
1. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์
 

1. รศ.สมชาย ชูโฉม* 
 

-  M.Eng.(Mechanical 
Engineering), 
University of 
Auckland,New 
Zealand, 2532 

   

2. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
     

2. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล* 
     

Ph.D.(Mechanical 
Engineering), 
University of Colorado, 
Boulder, U.S.A., 2545 

   

3. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
 

3. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์* 
 

Ph.D.(Industrial 
Engineering), Iowa State 
University, U.S.A., 2545 

   

4. ผศ.ค ารณ พิทักษ์ 
    

4. ผศ.ค ารณ พิทักษ์ 
    

วศ.ม.(อุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2531 

   

5. ผศ.บุญเรือง มานะสรุการ 
    

5. ผศ.บุญเรือง มานะสรุการ 
    

วศ.ม.(อุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2534 

   

หมายเหตุ : * รายชื่ออาจารย์ทีเ่ปน็ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
 

 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล Ph.D.(Industrial Engineering), The University of Melbourne, 
Australia, 2520 

  

2. DR.NORDIN YUNUS Ph.D.(Engineering Management), University of Missouri, U.S.A, 
1988 

  

3. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, 
Boulder, U.S.A, 2545 

  

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

  

5. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546   
6. รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541   
7. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New 

Zealand, 2532 
  

8. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, 
Australia, 2543 

  

9. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of 
Technology, U.S.A, 2544 

  

10. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of 
Manchester, UK, 2549 

  

11. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545   
12. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543   
13. ผศ.สุพัตรา โมกขกุล ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2554   
14. ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ Ph.D.(Oceanography-Marine Chemistry, University of California 

San Diego, U.S.A,  
  

15. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering), North 
Carolina State University, U.S.A, 2545 

  

16. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2554   
17. ดร.วัสสา คงนคร D. Eng.(Science and Biological Process and Industrial: 

Chemical Engineering), University of Montpellier II, France, 
2551 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

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

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................  
 
ตารางที่ 1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการ
ณ์ 

การท าวิจัย 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
(จ านวนนักศึกษาท่ีอาจารย์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

มี ไม่มี 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2541 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก สารนิพนธ์ 1 คน 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ M.Eng.(Mechanical Engineering), University 
of Auckland, New Zealand, 2532 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 1 คน 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 3 คน 

รศ.วนิดา รัตนมณี Ph.D.(Industrial Engineering), University of 
Miami, U.S.A, 2546 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก สารนิพน์  6 คน  

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Industrial Engineering), University of 
Miami, U.S.A, 2543 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก สารนิพนธ์ 5 คน 

ผศ.ค ารณ พิทักษ์ Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), 
University of Manchester, UK, 2549 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก สารนิพนธ์ 1 คน 
 

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล วศ.ด. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2556 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), 
University of Manchester, UK, 2549 

   - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก สารนิพนธ์ 1 คน 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of 
Miami, U.S.A, 2543 

  - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 4 คน 

ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

  - - อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................................... 

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html
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เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................  

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น 
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
 
ตารางที่ 1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/ 
สารนิพนธ์ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี 
 

ไม่มี อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial 
Engineering), Iowa State 
University, U.S.A, 2541 

    

2. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and 
Materials Engineering),  
Illinois Institute of 
Technology, U.S.A, 2544 

    

3. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for 
Manufacturing), University 
of Manchester, UK, 2549 

    

4. ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล Ph.D(Energy Technology), 
Asian Institute of 
Technology, 2546 

    

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 



18 
 

3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ
ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)   

 (ไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์) 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)  

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
1. นางสุชาปรี เฝื่อคง การลดเปอร์เซ็นต์การเกิด DDR ในกระบวนการ

สินค้า กรณีศึกษา: คลังสินค้าบงกช บริษัท 
ปตท.สผ. 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

2. นายภาณมุาศ ข่ายม่าน การออกบแบบระบบการจัดการความรู้ส าหรับงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ าภายในอาคาร  
กรณีศึกษา:ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อี แอนด์ อี 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

3. นายพัฒนิศ มานีวัน การศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตั้งสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในอ าเภอหาดใหญ ่

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

4. น.ส.กนกวรรณ ชูโชต ิ การลดรอบเวลาต่อชุดของกระบวนการผลิตกาว  
ยูเรีย-ฟอร์มัลดไีฮด์ชนิด 10 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

5. นายภาณุวัฒน์ สาระพร การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

6. นายมนตรี พรหมศิลา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล กรณศีึกษา: 
บริษัทโสภณพาราวู๊ด จ ากัด 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

7. นายวรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล การเพิ่มอัตราผลิตภาพด้านวัตถดุบิในกระบวนการ
ผลิตอาหารกุ้งเบอร์04S  
กรณีศึกษา:โรงงานเจริญโภคภณัฑอ์าหารสตัว์น้ า
บ้านพรุ 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

8. นายอนุรักษ์ บุญมาก การพัฒนายางปูพ้ืนโดยใช้ซลิิกาจากเถ้าแกลบเป็น
สารตัวเติม 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

9. นายประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ การลดอตัราหยุดของเครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตน้ าแข็งหลอด กรณีศึกษา:โรงงานน้ าแข็ง
หลอดคลองแงะ 

วารสารเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา 9 ราย 
2) เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ 1 ราย 

เผยแพร่โดยการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม จ านวน 8 ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................  
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

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

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน
หรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ

ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 
มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

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               

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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AUN 1 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. 

 
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         

 



22 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1   
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university 
หลักสูตรก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา, 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมี
ความสอดคล้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ   

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
(เวบไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:  
http://www.psu.ac.th/th/vision) 
(เวบไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์: 
http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission) 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามรายละเอียดข้างล่าง ได้
ถูกจัดแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้
เฉพาะทางดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปัญญา  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารแนบ  5  มาตรฐานผลการเรียนรู้เอกสารแนบ  5  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้อ้างอิงกับข้อก าหนด
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาควิชาฯ, คณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่
ไม่ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอ่ืน 

 
 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/news/
curriculum-news/258-2552 
 

 
 
 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/news/curriculum-news/258-2552
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/news/curriculum-news/258-2552


23 
 

AUN 2 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. 

 
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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรได้ถูกทบทวนในรายละเอียดทุก 5 ปี ตามรอบ
ก าหนดการเพ่ือให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

หลักสูตร มคอ. 2 
(www.tqf.psu.ac.th) 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
มีการทบทวนรายละเอียดวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคการศึกษา 

มคอ. 3 และ มคอ. 5 
(www.tqf.psu.ac.th) 
 

 

 

http://www.tqf.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 

stakeholders 
หลักสูตรมีการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ทุกปี 
เพ่ือสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดของ
หลักสูตรและข้อก าหนดของรายวิชาและรายละเอียด
ดังกล่าวยังแสดงไว้ในเวบไซต์ของหลักสูตร เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ 

เวบไซต์ของหลักสูตร, คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
http://www.mim.psu.ac.th/ 
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AUN 3 Program Stucture 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. 

 
 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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านดังได้ระบุไว้ใน AUN 1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในรายวิชานี้ นักศึกษาต้องน าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานวิจัยให้แก่เพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือเป็นการ
เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นอกจากนี้นั กศึกษายั งต้ อง เข้ า เ รียนรายวิชาสัมมนา
อุตสาหกรรมซึ่งได้มีโอกาสรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์
จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้มีประสบการณ์จาก
ภาคอุตสาหกรรมและศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียน
และด าเนินงานวิจัย อีกทั้งยังได้มีโอกาสอภิปรายถึงประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมด้วย (สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 1 
และ ข้อ 5)  

2. หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิชา
บังคับเลือกส าหรับทุกแผนการศึกษาในปีการศึกษาแรกของ
การเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการด าเนินการวิจัย
อย่างเป็นระบบและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล (สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ข้อ 3) ในรายวิชานี้ยังได้กล่าวถึงและเน้นย้ า
ประเด็นจริยธรรมของนักวิจัยอีกด้วย (สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ข้อ 1) 

3. ในวิชาระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษา
ต้องเรียนเกี่ยวกับการออกแบบการทดลองเพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะในการคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย
จากผลการวิเคราะห์นั้นได้ (สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 5) 

4. หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา
บังคับจ านวน 18 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์หลัก ทางการจัดการอุตสาหกรรม และ
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มีพ้ืนฐานโดยตรง หลักสูตรก าหนดให้
นักศึกษากลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ือให้
แน่ใจว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 

5. หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา

1. หลักสูตร มคอ.2 (www.mim.psu.ac.th) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์จ านวน 18 และ 6 หน่วยกิต 
ตามล าดับ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือและแนะน า
นักศึกษาในการแก้ปัญหาวิจัยและวางแนวทางการด าเนินงาน
วิจัย  (สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 2 และ 4) 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
แต่ละรายวิชาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเนื้อหา
ความรู้ในรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมิน ผลในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ด้านคุณธรรมจริยธรรม, ความรู้, 
ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 

1. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

2. เอกสารแนบ  8 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนกระบวน การเรียนรู้
และการท าวิจัยของนักศึกษา โดยที่ 
1.หลักสูตรก าหนดให้มีการลงเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ใน
ปีการศึกษาแรกเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเริ่มต้นท าวิจัยของ
นักศึกษา 
2.  หลักสูตรมีรายวิชาสัมมนาอุตสาหกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ พบ ปะ พู ดคุ ย กั บ ผู้ มี ป ร ะสบ กา ร ณ์ จ า ก
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ในศาสตร์
ต่างๆมาถ่ายทอดประสบการณ์ งานวิจัยในปัจจุบันและ
แนวโน้มงานวิจัยในอนาคต 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
(www.mim.psu.ac.th) 
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AUN 4 Teaching and Learning Approach 

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 instill in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and 
practices, etc.). 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ยังไม่ได้มีการก าหนดในระดับองค์กร  - 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้มี
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดัง
แสดงไว้ใน มคอ. 3 

มคอ. 3  (รายละเอียดของรายวิชา) 
www.tqf.psu.ac.th 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องมีทักษะของการเป็นนักวิจัยที่
ดี ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร และ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดังกล่าวนี้จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา   

1. หลักสูตร มคอ.2 (www.mim.psu.ac.th) 
2. เอกสารแนบ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
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AUN 5 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. 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, weight distribution, 
rubrics (ไม่มี) and grading are 
explicit and communicated to 
students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment        
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้ถูกก าหนดและระบุไว้อย่างชัดเจนใน 
มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) กระบวนการ
ดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องต่อผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

มคอ.5 (www.tqf.psu.ac.th) 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
รายละเอียดการประเมินผลนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาได้ถูกระบุไว้ในมคอ. 3 ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การ
ประเมินผล วิธีการประเมินผล สัดส่วนน้ าหนักในแต่
ละประเด็นที่ประเมินผล เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูก
น าเสนอต่อนักศึกษาในช่วงการเริ่มต้นภาคการศึกษา 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
(www.tqf.psu.ac.th) 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
แต่ละรายวิชาได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 แต่
หลักสูตรยังไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบว่า
วิธีการดังกล่าวท าให้เกิดผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ
ได้หรือไม ่
 
 

มคอ.3, และ 5 (รายงานผลการด าเนินของหลักสูตร) 
www.tqf.psu.ac.th 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ประกาศผลคะแนนสอบกลาง
ภาคฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หลักสูตรยังไม่ได้มี
กระบวนการในการตรวจสอบว่าแต่ละรายวิชาได้
ประกาศผลการประเมินตามระยะเวลาดังกล่าว
หรือไม่ 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
และการส่งระดับคะแนน
(www.grad.psu.ac.th/th/practice_56/practice56_18.pdf) 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาสามารถขอทบทวนผลการประเมินได้ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 

แบบฟอร์มขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ 
http://reg.psu.ac.th/download/download_form/SN_7
8.pdf 
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AUN 6 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 fulfill the 
needs for education, research and service. 

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

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

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

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

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

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

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

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

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

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

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

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

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
ภาควิชาฯมีการวางแผนอัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยเฉพาะการสรรหาอาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทน
บุคลากรที่ลาหรือเกษียณอายุราชการ 

แผนอัตราก าลัง 4 ปี 
เอกสารแนบ 12 แผนอัตราก าลัง 4 ปี 
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
education, research and service 
ภาควิชาฯมีการพิจารณาเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อจ านวน
นักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด และมีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของ
อาจารย์รวม 4 ด้าน (การสอน การวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) โดยใช้ระบบ 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 
เกณฑ์การสรรหา คัดเลือกและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

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

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
ภาควิชาฯได้ใช้ระบบ Competency online ซึ่งเป็น
กระบวนการในการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ 
ทักษะและพฤติกรรมการท างานของบุคคลเปรียบเทียบกับ
ระดับสมรรถนะที่หน่วยงานคาดหวังในต าแหน่งนั้น ๆ ว่าได้
ตามความคาดหวังหรือมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด 
(เพ่ือก าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล) 
 

ภาควิชาฯได้ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามภาระงานขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
หรือไม่ 
ภาควิชาฯได้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  เพ่ือน ามาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ระบบ competency online 
https://competency.psu.ac.th/competency/logi
n.aspx 
 
 
 
 
 
 
ระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
https://eval.psu.ac.th/ 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการได้ระบุ
หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเองในแบบข้อตกลงภาระงาน 
(TOR) และภาควิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ปีละ 10,000 บ. 

แผนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/ 
curriculum/agencies/qualified-teachers 
แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ  
เอกสารแนบ 13 แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ปี 
2559 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
support education, research and service 
ภาควิชาฯมีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้าภาควิชาฯ กับ
บุคลากรเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย เริ่ม
ตั้งแต่ การท าข้อตกลงภาระงาน การติดตาม การพัฒนา 
(สัมภาษณ์) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล 
(สิ่งจูงใจ) คือใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละรอบประเมิน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการให้รางวัลผลงานตีพิมพ์
และยกย่องอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและ
อาจารย์ผู้ท าวิจัยที่มีผล งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ 

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 
มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดประเภทและปริมาณภาระงาน
ขั้นต่ า ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การท าวิจัย การบริการ
วิชาการ เป็นต้น และต้องมีการการท าข้อตกลงภาระงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ TOR Online ใน
แต่ละรอบประเมิน 

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 5.4848 100% 
 

Full-time Lecturers - - - - - 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 3 2 5 5.4848  
 

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

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
1 1.0970 2 5:2 

2 1.0970 0.5 5:1 

3 1.0970 0 5:3 

4 1.0970 0 5:0 

 
Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2558 - 1 - 0 1 1:1 
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AUN 7 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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
support education, research and service [5] 
Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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 
ภาควิชาฯ มีการวางแผนอัตราก าลังของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาหรือเกษียณอายุราชการ 

แผนอัตราก าลังของภาควิชาฯ 
 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined 
and communicated 
ภาควิชาฯ ใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและใช้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

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

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
ภาควิชาฯ ใช้ระบบ Competency online ซึ่งเป็นกระบวน 
การในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทักษะ 
และพฤติกรรมการท างานของบุคคลเปรียบเทียบกับระดับ
สมรรถนะที่หน่วยงานคาดหวังในต าแหน่งนั้น ๆ ว่าได้ตาม
ความคาดหวังหรือมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด (เพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล) 

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 
ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ระบุ
หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเองในแบบข้อตกลงภาระงาน
(TOR)และภาควิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองปีละ 10,000 บ. 

เอกสารแนบ 13 แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ปี 2559 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 
ภาควิชาฯ มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้าภาควิชาฯ กับ
บุคลากรเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย เริ่ม
ตั้งแต่ การท าข้อตกลงภาระงาน การติดตาม การพัฒนา 
(สัมภาษณ์) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล 
(สิ่งจูงใจ) คือใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อน

ระบบ TOR Online 
https://tor.psu.ac.th/ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เงินเดือนในแต่ละรอบประเมิน  นอกจากนี้ คณะฯมีระบบ
การให้รางวัลและยกย่องบุคลากรดีเด่น 
 
 
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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AUN 8 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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

8.5 The physical, social and        
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 
Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาท่ีหลักสูตร
ต้องการตามมคอ.2 หมวด 3 ข้อ 2.2 

มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร - การรับ
นักศึกษา) https://tqf.psu.ac.th/ 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดหรือไม่และมีการสอบ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
www.grad.psu.ac.th 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

 
ระบบการให้เกรด 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
1. นักศึกษาปี 1 ได้รับการปฐมนิเทศและอยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้อ านวยการหลักสูตรโดยตรง เมื่อนักศึกษามี
หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน และการท าวิจัย   

2. ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในการเรียนหรือการท า
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทางหลักสูตรจะน ามาพิจารณา
เพ่ือหาทางแก้ไขในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยมีการให้ค าปรึกษาพิเศษเพ่ือวางแผนในการจบ
การศึกษาหรือมีการให้ความช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาท่ี

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
การปฐมนิเทศ 
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-
01-24-12-17-31/2016-01-24-12-17-33 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีปัญหา โดย อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
สภาพแวดล้อมและสั งคมในภาควิชาฯสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และท าวิจัยของนักศึกษา โดยที่ 
1) ภาควิชาฯมีนโยบายอนุญาตให้นักศึกษาสามารถเข้า

ออกพ้ืนที่การท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) ภาควิชาฯจัดห้องท างานรวมให้แก่นักศึกษาได้มีความ

สะดวก 
3) ภาควิชาฯมีเจ้าหน้าที่เฉพาะส าหรับดูแลนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา เ พ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานในด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา 

4) ในรายวิชาสัมมนา หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
และพ้ืนที่การท างาน หรือมาตรการที่สามารถส่งเสริม
ให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- มีทีมวิจัย 

- ห้องวิจัย 

- นักศึกษาต่างชาติ 
- การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

 

 
Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 (M8) 46 32 25 
2556 (M9) 34 25 15 
2557 (M10) 46 38 24 
2558 (M11) 24 19 15 
2559 (M12) 26 20 17 
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AUN 9 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. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
พอสมควร บางครั้งอาจจะประสบปัญหาเครื่องปรับอากาศ
ช ารุดหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ าเป็นต้องขอใช้เครื่องมือหรือการ
เก็บข้อมูลจากแหล่งภายนอก หากนักศึกษาประสานงานกับ
หลักสูตรเพ่ือท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
อ่ืนเพิ่มเติมได้ 
 

มหาวิทยาลัย, คณะฯ และภาควิชาฯ 

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

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
ภาควิชาฯมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน และงานวิจัยในระดับหนึ่ง  
 

มหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
มหาวิทยาลัยและคณะฯมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน และในระดับภาควิชาฯ 
ยังมีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
คอยอ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้การเรียนการสอน
และการวิจัยประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้ ภาควิชาฯยังได้ติดตั้งตัวจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทั่วบริเวณพ้ืนที่การท างาน 

คณะฯ , ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
ภาควิชาฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ มีความปลอดภัย
ในระดับมาตรฐาน 

นโยบายของ ม. เรื่อง มหาวิทยาลัยเสริมสร้าง
สุขภาพ, มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
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AUN 10 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. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
หลักสูตรได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ
และผู้มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม เป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการส ารวจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างกลุ่มที่มีบทบาท
ส าคัญ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต หรือศิษย์เก่าเป็นต้น  

 

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 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องกระบวนการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะ
เสนอรายชื่อกรรมการไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้ง 
ทั้งนี ้กรรมการประกอบด้วย 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ

หลักสูตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย2คน  
หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วม
เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

2) คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นและวิพากษ์หลักสูตร
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวนี้ยังไม่มีการทวน
สอบหรือประเมินผล 

ระเบียบบังคับของ ม.อ.  
(การพฒันาหลกัสูตร) 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-

sub?id=171 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
กระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาภายในหลักสูตร
ได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
โดยได้รายงานผลการประเมินในแบบ มคอ. 5 ซึ่งมีการ
จัดท าทุกสิ้นภาคการศึกษา 
นอกจากนี้ คณะฯยังจัดให้มีระบบการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ซึ่ งด าเนินการทุกสิ้นภาคการศึกษา
เช่นเดียวกัน และได้มีการรายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวนี้แก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 

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 
มคอ.5  
www.tqf.psu.ac.th 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในบางรายวิชาได้มีการน าผลของการวิจัยบางงานที่
น ามาใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน  

เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
ภาควิชาฯมีการจัดท าแบบประเมินส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วได้ประเมินผลคุณภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ท าให้ทราบว่าการกระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในภาควิชาฯยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลการประเมิน 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ และ
หลักสูตรจะน าผลการประเมินจากแบบส ารวจความพึง
พอใจหลักสูตร มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
ความพร้อมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดย
จะน าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบส ารวจยังมีจ านวนน้อยมาก
และยังไม่มีกลไกท่ีจะผลักดันให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ 

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/32-tqf-job 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/32-tqf-job
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AUN 11 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. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ยังไม่มีระบบการเก็บข้อมูลและน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 

- 

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

ยังไม่มีระบบการเก็บข้อมูลและน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 

- 

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

ยังไม่มีระบบการเก็บข้อมูลและน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 

- 

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

ยังไม่มีการก าหนด - 

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

ยังไม่มีการก าหนด - 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic  
Year 

Cohort 
Size 

% completed degree in % dropout during 
remain 1 

Years 
2 

Years 
>2 

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 (M8) 25 - 4 5 12 - - - 4 
2556 (M9) 15 - 5 3 - 1 - - 6 
2557 (M10) 24 - 3 - 14 - - - 7 
2558 (M11) 15 - - - 5    10 
2559 (M12) 17 - - - - - - - 17 
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ส่วนที่ 4 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

จุดแข็ง  
1. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังจะเห็นได้จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดยหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง
ต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานข้างต้น 

2. หลักสูตรมีศิษย์เก่าท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมใน
สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. บุคลากรสายสนับสนุนภายในภาควิชาฯ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถช่วยส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์และ

นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาหลักสูตรยังไม่ชัดเจนและยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

นอกจากนี้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรยังขาดการเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
3. หลักสูตรยังไม่มีระบบเก็บข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลการได้งานท าของศิษย์เก่า เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

4. โครงสร้างพื้นฐานบางอย่างยังไม่สนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนและการท าวิจัยเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด เช่น เครื่องปรับอากาศช ารุด หรือตัวจ่ายสัญญาณท างานบกพร่อง 

5. หลักสูตร ยังไม่มีการทวนสอบและประเมินกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
 
แนวทางการพัฒนา  

1. มีระบบในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหลักสูตร การได้งานท าของศิษย์เก่า 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ Stakeholder (อุตสาหกรรม) อื่น ๆ ในการออกแบบหลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ระดับหลักสูตร 
1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับปริญญาโท 44 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

5 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

- 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

3 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2 

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

- 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 
8 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 9 
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เอกสารแนบ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

X  

1.2 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น 

X  

1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข X  

2. ความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักท้ังพ้ืนฐานและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ทางสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

 X 

2.2 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจน
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 

 X 

3. ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการในการท า
วิจัยอย่างเป็นระบบ 

 X 

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ศาสตร์และบูรณาการได้
อย่างมีประสิทธิผล 

 X 

3.3 มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่าง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม 

 X 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 

X  

4.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่าง
เต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

X  

4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

X  

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

X  

5.2 สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

X  



54 
 

เอกสารแนบ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

1. มีความสามารถ
ด้านการ
ประกอบการใน
อุตสาหกรรม 

2. มี
ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

X  

1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

X  

1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่พื่อการทบทวน
และแก้ไข 

X  

2. ความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักท้ัง
พื้นฐานและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ทางสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

 X 

2.2 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ 
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

 X 

3. ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการ
ในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 X 

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ศาสตร์และบรูณา
การได้อย่างมีประสิทธิผล 

 X 

3.3 มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหมไ่ด้
อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรูเ้ดมิ 

 X 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทาง
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

X  

4.2 มีความรับผดิชอบในการด าเนนิงานของตนเองและร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปญัหาตา่งๆ 

X  

4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

X  

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปญัหา
ในด้านต่างๆ 

 X 

5.2 สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคลกลุม่ต่างๆทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 X 
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เอกสารแนบ  3 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสารแนบ  3 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
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เอกสารแนบ  4  วิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์ 

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 
พันธกิจ 

พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายสากล 

พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และ พัฒนาให้เกิดรูปธรรมของ
นวัตกรรมส าหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) 
o จ านวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ 
o สถานภาพการจัดล าดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา 
o ด ารงอยู่ในระบบเครือข่ายสาขาความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือเสาะหาวิชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) 

o จ านวน paper/คน/ปี 
o จ านวนอาจารย์ active วิจัย 

3. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด ารงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต 
ส านึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) 

o ร้อยละของการมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ 
o ระดับความพึงพอใจนายจ้างและผู้ประกอบการ 
o บัณฑิตที่ท างานต่างประเทศ 

4. เพ่ือสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณา
การอย่างหลากหลายและทั่วถึง เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) 

o จ านวนหลักสูตร online ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน 
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5. เพ่ือการด าเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอด
รับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลัก ธรรมมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) 

o ระดับความมั่นคงทางการเงิน พิจารณาจาก 
o อัตราส่วนรายรับจริง/รายได้สะสม 
o อัตราการแสวงหารายได้เพ่ิมขึ้น 

6. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม 
และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) 

o Ph.D 50% ในปี 2552 
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เอกสารแนบ  5  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถจัดการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  
2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมใหม้ีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน  

สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น  
3) ริเริม่ในการยกปญัหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแกไ้ข 

2.  ความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักท้ังพื้นฐานและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ทางสาขา      

การจัดการอุตสาหกรรม 
2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมี

ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.  ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินการในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ ใช้ศาสตร์และบรูณาการได้อย่างมีประสิทธิผล 
3) มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดมิ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซอ้นหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจดัการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่างๆ 
3) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน      

การท างานของกลุ่ม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปญัหาและ
เสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลกลุม่ต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
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เอกสารแนบ  6 หนังสอืแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ  7 กลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน  

 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การจัดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่มุ่งเน้น การสืบค้น การอ้างอิง และกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม   
2) การจัดให้มีวิชาสัมมนา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างอิสระ  
3) การก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามรีะเบยีบวนิัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา

และการแต่งกายให้เป็นตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
4) การก าหนดกรอบเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้า 7 วันท าการกอ่นวันรายงานความก้าวหน้ารวมทัง้  

เข้าฟัง ซักถาม และแสดงความคดิเห็นต่องานของนักศึกษาผู้อื่นอย่างเหมาะสม  
5) การก าหนดให้นักศึกษามีการจดักจิกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของภาควิชา  

1.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การประเมินจากความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในกระบวนการวิจยั และการอ้างอิงผลงานอย่างเหมาะสม 
2) การประเมินจากการอภิปรายภายในห้องสัมมนา และการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
3) การประเมินจากการตรงต่อเวลา การแต่งกาย และความพร้อมเพรยีงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม   

ของภาควิชา 
4) การประเมินจากการส่งรายงานความก้าวหน้าตรงเวลา และการมีส่วนร่วมในการรายงานความก้าวหนา้  
5) การประเมินจากกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้จดัขึ้น 

2. ความรู้ 
  2.1 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การจัดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและ        
การประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ   

2) การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับศาสตร์ทางการจัดการอตุสาหกรรม 
3) การจัดให้มีการสบืค้นและรายงานความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการจดัการอุตสาหกรรม ในบางรายวิชา 

  2.2 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การประเมินจากการสอบข้อเขียน 
2) การประเมินจากรายงาน และการอภิปรายกลุ่ม  การเสนอความคดิเห็น 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การจัดให้มีการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
2) การก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย และเข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้า    

ทุกภาคการศึกษา 
3) การจัดการเรยีนการสอนโดยเน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปญัหา อยา่งเป็นระบบ ในทุกรายวิชา 
4) การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่มีการสืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการเพื่อแก้ปญัหาในงานวิจัย 
5) การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่มีการสืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการเพื่อสังเคราะห์และพฒันา

องค์ความรู้ใหม ่
3.2 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การประเมินจากโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  และความก้าวหน้าของงาน 
2) การประเมินจากการสอบในรายวชิา 
3) การประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานทางวิชาการ และการน าเสนอผลงาน 
4) การประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า การน าเสนอผลงาน และการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ระดับวารสาร  
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 4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การมอบหมายงานในรายวิชา ในกิจกรรมของภาควิชา  
2) การมอบหมายงานเป็นกลุม่และงานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3) การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์   การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ              

ในรายวิชาต่างๆ 
4.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

3) การประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) การประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

5) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

 5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝกึทักษะการสือ่สารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน 
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

3) การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 

5.2 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินจากทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) การประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน 
3) การประเมินจากทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4)   การประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได ้
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เอกสารแนบ  8 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
รายวิชาปรับพ้ืนฐาน              
228-401  สถิติวิศวกรรมพื้นฐาน              
228-402  การจัดการอุตสาหกรรม              
228-403  การเงินและบัญช ี              
หมวดวิชาบังคับ              
228-511  การจัดการโครงการ              
228-512  สถิติประยุกตส์ าหรับการตัดสินใจ              
228-513  ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต              
228-514  การเงินธุรกิจ              
228-611  การจัดการสิ่งแวดล้อม              
228-612  การบัญชีเพื่อการจัดการ              
228-613  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาเลือก              
กลุ่มการจัดการระบบอุตสาหกรรมและระบบการผลิต              
228-521  ระเบียบวิธีวิจยั              
228-523  การออกแบบทางการยศาสตร ์              
228-525  การจัดการการเพิม่ผลผลิต              
228-526  ระบบซ่อมบ ารุงทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม              
กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม              
228-541  การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม              
228-542  การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
กลุ่มการจัดการ              
228-551  การจัดการระบบฐานข้อมูล              
228-552  การจัดการคุณภาพ              
228-553 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน              
228-555  การจัดการทรัพยากรมนุษย์              
กลุ่มวชิาหัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม              

228-661  หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 1              
228-662  หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 2              
228-663  หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3              
228-664  หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 4              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
วิทยานิพนธ์              

228-691  วิทยานิพนธ ์              
สารนิพนธ ์              
228-692  สารนิพนธ ์              
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เอกสารแนบ  9 แผนการศึกษา  

            ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
ภาคฤดูร้อน ก่อนปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-401* สถิติวิศวกรรมพื้นฐาน 1 หน่วยกิต 
228-402* การจัดการอุตสาหกรรม 2 หน่วยกิต 
228-403* การเงินและบัญช ี 1 หน่วยกิต 

 รวม 0 หน่วยกิต 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-511 การจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต 
228-512 สถิติประยุกตส์ าหรับการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-513 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 3 หน่วยกิต 
228-514 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
228-521* ระเบียบวิธีวิจยั 3 หน่วยกิต 
228-691 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-611 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
228-612 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3 หน่วยกิต 
228-691 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-691 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
228-613* สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  (*)  คือ  ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
   ส าหรับนักศึกษาแผน ข 

ภาคฤดูร้อน ก่อนปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-401* สถิติวิศวกรรมพื้นฐาน 1 หน่วยกิต 
228-402* การจัดการอุตสาหกรรม 2 หน่วยกิต 
228-403* การเงินและบัญช ี 1 หน่วยกิต 

 รวม 0 หน่วยกิต 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-511 การจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต 
228-512 สถิติประยุกตส์ าหรับการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
…......…… วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
…......…… วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-513 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 3 หน่วยกิต 
228-514 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
228-692 สารนิพนธ ์ 1 หน่วยกิต 

 ............. วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 รวม 10 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-692 สารนิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 
228-611 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
228-612 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3 หน่วยกิต 
................ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-692 สารนิพนธ ์ 2 หน่วยกิต 
228-613* สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1 หน่วยกิต 

 รวม 2 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  (*)  คือ  ไม่นับหน่วยกิต 
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เอกสารแนบ  10 รายวิชา  

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 
เป็นรายวิชาที่บังคับเรียนส าหรับนักศึกษาทุกคนโดยไม่นับหน่วยกิต   

228-401 สถิติวิศวกรรมพื้นฐาน 
Fundamental of Engineering Statistics 

1(1-0-2) 

228-402 การจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

2(2-0-4) 

228-403 การเงินและบัญช ี  
Financial and Accounting 

1(1-0-2) 

 
 หมวดรายวิชาบังคับ  จ านวน  18  หน่วยกิต 

228-511 การจัดการโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

228-512 สถิติประยุกต์ส าหรับการตัดสินใจ 
Applied Statistics for  Decision Making 

3(3-0-6) 

228-513 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
Production Systems and Management of  Production 

3(3-0-6) 

228-514 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

228-611 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management 

3(3-0-6) 

228-612 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Managerial Accounting  

3(3-0-6) 

228-613 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management Seminar 

1(0-2-1) 

 
 
 
 

หมวดรายวิชาเลือก  จ านวน  12  หน่วยกิต  ส าหรับ แผน ข แบ่งเป็นกลุ่มวชิาดังนี ้
กลุ่มการจัดการระบบอุตสาหกรรมและระบบการผลิต 

228-521 ระเบียบวิธีวิจัย                                                          
Research Methodology 

3(3-0-6) 

228-523 การออกแบบทางการยศาสตร์ 
Ergonomic Design 

3(3-0-6) 

228-525 การจัดการการเพิ่มผลผลิต 
Productivity Management 

3(3-0-6) 

228-526 ระบบซ่อมบ ารุงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
Total Productive Maintenance Systems 

3(3-0-6) 
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กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม 
228-541 การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Control 
3(3-0-6) 

228-542 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ 
System Approaches to Environmental Management 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มการจัดการ 

228-551 การจัดการระบบฐานข้อมูล 
Database System Management 

3(3-0-6) 

228-552 การจัดการคุณภาพ 
Quality Management 

3(3-0-6) 

228-553 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

228-555 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวชิาหัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 

228-661 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 1 
Special Topics in Industrial Management I 

1(1-0-2) 

228-662 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 2 
Special Topics in Industrial Management II 

2(2-0-4) 

228-663 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3 
Special Topics in Industrial Management III 

3(3-0-6) 

228-664 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 4 
Special Topics in Industrial Management IV 

 
3(3-0-6) 

  
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาเลือกที่ระบุในหลักสูตรเท่านั้น หากเป็นรายวิชานอกหลักสูตร 

ต้องผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์  (เฉพาะแผน ก แบบ ก 2) จ านวน 18 หน่วยกิต 
228-691 วิทยานิพนธ ์

Thesis  
18(0-54-0) 

หมวดรายวิชาสารนิพนธ ์(เฉพาะแผน ข) จ านวน 6 หน่วยกิต 
228-692 สารนิพนธ ์

Minor Thesis  
6(0-18-0) 
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เอกสารแนบ 11 ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 
 

ปีงบประมาณ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ ประเภท 
2559 Ergonomic rubber tapping knife (มีดกรีดยางการยศาสตร์) 

 
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ อนุสิทธิบัตร (1603001157) 

2559 Long-term water absorption and dimensional stability of 
composites from recycled polypropylene and rubberwood 
flour 
 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล วารสารระดับนานาชาติ (ฐาน TCI) 

2559 เครื่องอัดร้อนส าหรับวัสดุผสม 
 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล อนุสิทธิบัตร (10696) 

2559 Hand truck with a set of springs for lifting task (รถเข็นที่ติดตั้งชุด
สปริงช่วยในการยกของ) 
 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ อนุสิทธิบัตร (6030) 

2559 Sea coconut peeler (อุปกรณ์ปอกลูกตาล) 
 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ อนุสิทธิบัตร (160300930) 

2558 Designing of Relief Network for Disaster Response Operation 
 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 10th International Congress on Logistics 
and SCM System (ICLS 2015) 
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เอกสารแนบ 12 แผนอัตราก าลัง 4 ปี 
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เอกสารแนบ 13 แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ปี 2559 
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