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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง รอบปการศึกษา 2558 ฉบับน้ี จัดทําข้ึนตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN QA ประจําปการศึกษา 2558 และเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนดไว โดยมีวัตถุประสงค  

1. เพื่ อรายงานการประเมินคุณภาพของโครงการจัดการศึกษาพิ เศษ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อประเมินผลการดําเนินการในรอบปที่ผานมาตามเกณฑ 
3. เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฯ ตอไป 
ซึ่งรายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับน้ี ประกอบดวย  
บทที่ 1 สวนนํา 
บทที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
บทที่ 3 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 
สวนที่ 4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

                     การดําเนินภารกิจในดานตางๆ ของหลักสูตรฯ ในรอบปที่ผานมาน้ี ประสบความสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรฯ ตลอดจนนักศึกษา หลักสูตรฯ 
จึงขอขอบคุณทุกๆทานมา ณ โอกาสน้ีดวย 
 
 
 

   (ดร.อนันท  ชกสุริวงค) 

   ผูอํานวยการหลักสูตรฯ 

                      30 สิงหาคม 2559
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการมาเปนปที่15 และมีการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเน่ืองเพื่อใหตรงความตองการของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต ทั้งน้ีจากการประเมินทําใหไดทราบ

จุดแข็งและจุดดอย ที่หลักสูตรจะสงเสริมและปรับปรุงพัฒนาตอไป ในปน้ีไดสรุปภาพรวมของการดําเนินการ

ดังน้ี 

จุดแข็ง 

1. ความชัดเจนในปรัชญาและวิศัยทัศนการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเทคโนโลยีดวยหลักสูตรที่

ออกแบบสําหรับผูที่ตองการสรางความชํานาญทางดานน้ีโดยเฉพาะและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

2. หลักสูตรมีการเผยแพรและนําเสนอขอมูลการเรียน ใหนักเรียนและผูเกี่ยวของในทุกชองทางเพื่อสราง

ความเขาใจที่ถูกตองกับผูที่สนใจ อีกทั้งโครงสรางหลักสูตรไดปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมและทันสมัย

เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูความสามารถไปใชไดตรงตามความตองการได 

3. กระบวนการเรียนการสอนโดยอาจารยที่มีความเชียวชาญในแตละสาขา มีการติดตามและสงเสริมการ

เรียนการสอนอยางเต็มที่มีระบบการประเมินและติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

4. หลักสูตรมีเจาหนาที่พรอมใหคําแนะนําและดําเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียนเปนอยางดี

และมีการสงเสริมใหเจาหนาที่มีการพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มตามแผนพัฒนาบุคลากร 

5. มีแผนติดตามการเรียนของนักศึกษา เพื่อสงเสริมและแกไขปญหาการเรียนของนักศึกษาใหไดคุณภาพ

สูงสุด หลักสูตรจัดเตรียมเครื่องมือและแหลงเรียนรูพรอมใหนักศึกษาไดใชงานอยางเต็มที่ 

จุดดอย 

1. การสื่อสารภายในระหวางหลักสูตรและอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ยังทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

2. การเปดรับความคิดเห็นจากภายนอกยังไมมีชองทางที่ชัดเจน 

3. การสงเสริมทางวิชาการดานการตีพิมพเผยแพรผลงานทําไดไมเต็มที ่

4. การติดตามและประเมินผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวทําไดนอย 

5. การสงเสริมใหอาจารยดําเนินการวิจัยที่ยังไมชัดเจนและตอเน่ือง 
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บทท่ี 1 

สวนนํา 
 
1. ประวัติความเปนมาโดยยอของหลักสูตร 

โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ  เ ป น โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ จ า ก ค ว า ม ร ว ม มื อ ข อ ง  4  ห น ว ย ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และศูนย

คอมพิวเตอร วิทยาเขตหาดใหญ  ซึ่งในปจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร

หลักสูตรฯ  

โครงการฯ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร-อาทิตย โดยไดเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาต้ังแตภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545 จนถึงปจจุบัน ในแตละปสามารถรับผูสนใจเขาศึกษาไดมากถึง 50-60 คน 

ความนิยมในโครงการฯ น้ี เกิดข้ึนไดเน่ืองจากการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของบุคคลากรทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่อยูในภูมิภาคทางใตของประเทศ ซึ่งตองการจะเพิ่มพูนความรู/ทักษะดานการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ควบคูไปกับการประกอบวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 
2.1 วัตถุประสงค 

 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูและความสามารถในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1) มีความรูความเขาใจในหลักการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถนํามาประยุกตใชในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการวางแผนและดําเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตงานวิจัย มาสู
ภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี 

3) มีกระบวนการคิด/วิเคราะห และแกปญหาในสาขาวิชาชีพอยางทันสมัย พอเพียง และ 
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4) มีจรรยาบรรณในการนําวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานอยางเหมาะสม 
2.2  จุดเนน 

หลักสูตรน้ีสามารถตอบสนองตอประเด็นตางๆ ได ดังตอไปน้ี 

1) ความตองการของชุมชน โดยการพัฒนาองคความรู ที่ทันสมัย พอเพียง และเหมาะสมตอการ
นําไปประยุกตใชใหกับชุมชนตางๆ เพื่อแกไขปญหางานหรือพัฒนาการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งจัดวามีความหลากหลายและมีความเปนพลวัตรสูง 

2) การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ  โดยชวยเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย
เชิงประยุกต เพื่อประโยชนตอวงการวิชาการหรือวงการอุตสาหกรรม 

3) การแกปญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ
ปริญญาโท ที่มีความสามารถทางวิชาการ ควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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2.3 จุดเดนของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของชุมชน และเอื้อประโยชนที่สําคัญๆ ตอ

หลักสูตรฯ ดังตอไปน้ี 

1) ชวยการตอยอดขององคความรูที่ไดสั่งสมในระยะที่ผานมา เพื่อรองรับปญหาใหมๆ ดานการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางกวางขวางมากข้ึน 

2) ชวยการปรับใหโครงสรางและรายวิชาของหลักสูตรฯ มีความกระชับ ทันสมัย และเปนไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกับกลุมวิจัยของคณาจารยหลักสูตร ไดแก กลุมวิจัยดานการจัดการระดับ Enterprise กลุม
วิจัยดานการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมวิจัยดานเครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูล และกลุมวิจัยดานการ
ประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งรูปแบบที่ปรับใหมน้ีจะทําใหหลักสูตรฯ มีความชัดเจนและความเขมแข็งในสาขา
วิจัยที่ตองการ จึงสงผลดีตอศักยภาพในการผลิตงานวิจัยคุณภาพใหไดจํานวนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แนวทางไว 

3) ชวยสนับสนุนใหหลักสูตรฯ สามารถรองรับหลักสูตรการศึกษาข้ันสูงตอไปในอนาคตได 
 
3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดวาเปน “สหวิทยาการ (Multidisciplinary)” ที่ไดบูรณา

การศาสตรทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และวิทยาการจัดการ เพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

ที่ทันสมัย พอเพียง และเหมาะสมตอการนําไปใชประยุกตใชเพื่อแกไขปญหางาน หรือพัฒนาการบริหารจัดการ

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งโดยทั่วไปถือวามีความหลากหลายและมีความเปนพลวัตรสูง ดังน้ัน การจัดการ

ศึกษาในหลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไมประสงคเพียงใหนักศึกษาไดมีความรอบรู และ

เกิดความเขาใจในการติดตามสหวิทยาการทางดานน้ีเทาน้ัน แตยังมุงหมายที่จะสรางศักยภาพ เพื่อประโยชน

ตอวงการวิชาการหรือวงการอุตสาหกรรมไดอีกดวยในชวงระยะที่ผานมาน้ัน บัณฑิตของหลักสูตรฯ ไดผลิต

งานวิจัยประยุกตพื้นฐานที่มีประโยชนตอองคการหลายระดับและหลายภาคสวนออกมาเปนจํานวนมากพอควร 

จนสามารถสรางองคความรูที่สามารถจะนําประยุกตใชกับงานวิจัยชุมชุนอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม  

 แผนภูมิการแบงสวนงาน 

 เน่ืองจากเปนหนวยงานดูแลโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใตความรวมมือของ 4 คณะ/หนวยงาน 

แตอยูภายใตการบริหารจัดการจากคณะวิศวกรรมศาสตร ดังน้ัน การแบงสวนงานจึงมีความแตกตางไปจาก

หนวยงานทั่วไป และสามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังน้ี 

 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนยคอมพิวเตอร 
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แผนภูมิสายการบริหารงาน 

แมวาลักษณะของหนวยงานจะเปนเพียงโครงการจัดการศึกษาพิเศษ รับผิดชอบเพียง 1 หลักสูตร แต

ก็ไดมีการจัดแบงโครงสรางการองคกร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ดังแสดงในแผนภูมิตอไปน้ี 

 
นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการบริหารจัดการเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

1) แตงต้ังผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย
ผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายวิชา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน ดานเน้ือหาสาระใหสอดคลอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู  

 
4. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร  

 โครงสรางหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรน้ี แบงการศึกษาเปน  3 แผน คือ 

- แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยในรูปวิทยานิพนธอยางเดียว แตอาจเรียน
รายวิชาหรือมีกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมไดโดยไมนับหนวยกิต 

- แผน ก  แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่มีทั้งการเรียนรายวิชาตาง ๆ  และการทําวิทยานิพนธ โดย
แบงยอยรายวิชาเรียนเนนตามกลุมวิชาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 3 กลุมวิชาคือ 

1) กลุมวิชาการประมวลผลสารสนเทศ 
(Information Processing) 

คณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผูอํานวยการหลักสูตรฯ 

(ดร.อนันท  ชกสุริวงค) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

(นางสาวภาวิณี อินทฤทธ์ิ) 

รองผูอํานวยการหลักสูตรฯ 

(ผศ.ดร.เพ็ชรัตน  สุริยะไชย) 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

(นางสาวอัมพวรรณ สังขบุรินทร) 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ 

(ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท) 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ 

(ดร.สูรีนา  มะตาหยง) 
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2) กลุมวิชาสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร 
(Information and Computer Networks) 

3) กลุมวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Administration) 

- แผน ข  เปนแผนการศึกษาที่มีทั้งการเรียนรายวิชาตาง ๆ  และการทําสารนิพนธ  โดยแบงยอย
รายวิชาเรียนเนนตามกลุมวิชาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 3 กลุมวิชาดังที่ไดแสดงขางตน 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 - แผน ก แบบ ก 1     มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 - แผน ก แบบ ก 2     มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต 

  และศึกษารายวิชา 18 หนวยกิต 

 - แผน ข                 มีจํานวนหนวยกิตสารนิพนธรวมตลอดหลักสูตร 6 หนวยกิต 

                                    และศึกษารายวิชา 30 หนวยกิต 

 อาจารยประจําหลกัสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

หลักสูตรฯ ไดรับความรวมมือจากคณาจารย 4 หนวยงานรวม ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน จํานวน 5 ทาน อาจารยผูสอน 16 ทาน และ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ 16 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ 

 บุคลากรสนับสนุน 

หลักสูตรฯ มีบุคลากรสนับสนุน 2 คน ไดแก นักวิชาการอุดมศึกษาจํานวน 1 คน และนักวิชาการเงิน

และบัญชีจํานวน 1 คน 

 นักศึกษา 

หลักสูตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทประจําปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 191 คน    

 - แผน ก     จํานวน 53 คน 

 - แผน ข     จํานวน 138 คน    

 ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2558 มีผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 49 คน แบงออกเปนผูสําเร็จการศึกษา

แผน ก2 จํานวน 5 คน และ แผน ข จํานวน 44 คน 

 งบประมาณ 

ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายไดและคาใชจายประจําปงบประมาณและเบิกจายเงินตาม

งบประมาณที่ ต้ังไว โดยใชเงินรายไดหลักสูตรในการจัดสรรเงินดังกลาว ทั้ งน้ีโดยถือตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ยกเลิกประกาศและกําหนดอัตราคาใชจายของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร และ 

ระเบียบวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
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 สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรใชหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม และพื้นที่สวนกลางของคณะเพื่อจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีอยูอยางเพียงพอใหใชบริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งจัดใหอยางสมบูรณพรอม อาทิเชน ที่
น่ังเรียนที่มีความเหมาะสมสะดวกสบาย เครื่องฉายภาพเสมือน และฉายภาพขนาดใหญที่สามารถมองเห็นใน
ระยะไกล ระบบทําความเย็นที่เอื้อใหบรรยากาศการเรียนมีความสุขมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี หลักสูตรไดจัดเตรียมหองอรรธประโยชน และหองรับประทานอาหารวางสําหรับนักศึกษา
เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมนอกช้ันเรียน ประชุมกลุมยอย สนทนา และพักผอนอิริยาบถ พรอมทั้งจัดเตรียม
เครื่องด่ืมไวใหบริการในวันที่มีการเรียนการสอนอีกดวย 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 

เกณ
ฑขอ
ท่ี 

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถาม)ี  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1-11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ รายช่ือตาม 
มคอ. 2 และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายช่ือปจจุบัน 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป
ที่สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธกับ

สาขาที่เปด
สอน 

หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ 

1 ผศ.ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน * 
  3-1001-01000-97-2 

1 ผศ.ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน * 
   3-1001-01000-97-2 

Ph.D./ Electrical 
and Computer 
Engineering/ 2548 

  

เน่ืองจาก
เปน

หลักสูตร
แบบสห-
วิทยาการ 

2 ผศ.ดร.แสงสุรีย วสุพงศอัยยะ * 
   3-9699-00144-61-5 

2 ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท * 
   3-4101-01893-31-3 

Ph.D./ Computer 
Science/ 2551 

  

3 ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท * 
   3-4101-01893-31-3 

3 ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร 
   3-9201-00247-38-1 

ปร.ด./ เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 2550 

  

4 ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร 
   3-9201-00247-38-1 

4 ดร.อนันท ชกสุริวงค * 
   5-9012-99001-36-2 

Ph.D./ Computer 
Science/ 2549 

  

5 ดร.อนันท ชกสุริวงค * 
   5-9012-99001-36-2 

5 ดร.สูรีนา  มะตาหยง * 
   3-9505-00214-90-1 

Ph.D./ Sciences et 
Technologies 
Industrielles/ 2551 

  

หมายเหตุ : กรุณาใสเครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไมครบ 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวา ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
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เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
 

ตารางท่ี 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายช่ืออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. ผศ.ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน Ph.D. (Electrical & Computer 

Engineering), Swinburne University of 

Technology, Australia/ 2548 

  

2.  ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี/ 2550 

  

3. ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร Ph.D. (Image processing), Université de 

Paris XI Paris, France/ 2550 

  

4. ผศ.ดร.แสงสุรีย  วสุพงษอัยยะ Ph.D.( Computer Science), Portland 

State University, U.S.A./ 2551 

  

5.  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล Ph.D. สาขาวิชาCivil Engineering ปการศึกษา 

2538 

  

6.  ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D. สาขาวิชาEnvironmental Engineering 

ปการศึกษา 2542 

  

7.  ผศ.เถกิง  วงศศิริโชติ M.I.S.(ระบบสารสนเทศ), University of 

Wollongong, ออสเตรเลีย/ 2546 

  

8.  ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ Ph.D.( Information and Mechanical 

System Engineering), University of 

Yamanashi, 

Japan/ 2550 

  

9. ดร.อนันท  ชกสุริวงค Ph.D.(Sciences et Technologies 

industrielles), Universite´ d’Orleans, 

France/ 2550 

  

10. ดร.สูรีนา  มะตาหยง Ph.D.(Information Management), 

Universiti Teknologi Petronas, Malaysia/ 

2556 

  

11. ดร.เพ็ชรรัตน  สุริยะไชย Ph.D.(Computer Science)/ 2554   

12.  ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชยกิจ Ph.D. (วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)/ 

2556 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายช่ืออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

13. อ.ธัชชัย  เองฉวน M.Sc. (Computing), National University  

of  Singapore, Singapore/ 2546 

  

14. อ.สมศักดิ์ คงแสง วท.ม. (วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร)/ 2536   

15. อ.นิธิ  ทะนนท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), ม.สงขลา

นครินทร/ 2541 

  

16. อ.รวีวรรณ  เพ็งอุบล วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),พระจอมเกลา

ลาดกระบัง/ 2543 

  

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
   เปนไปตามเกณฑคือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ................................................................................................ 
 
ตารางท่ี 1.4 อาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ      
(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 5, 9, 10) 

อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ

หลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่อาจารย

เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง 

ไมมี 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ 

1) รศ.ดร. เกริกชัย  ทองหนู Ph.D. (Electrical Engineering), 

University of New South Wales, 

Australia/ 2535 

MIT/1.4  3 1 

2) รศ.ดร. ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล Ph.D.(Electrical Engineering), 

Santa Clara University, U.S.A./ 

2552 

MIT/1.4  2 - 

3) รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ Ph.D., Electrical Engineering, Old 

Dominion University, USA/ 2543 

MIT/1.4  3 - 
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อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ

หลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่อาจารย

เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง 

ไมมี 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ 

4) ผศ.ดร. วัชรวลี ตั้งคุปตานนท ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี/ 2550 

MIT/1.4  2 23 

5) ผศ.ดร. แสงสุรีย วสุพงษอัยยะ Ph.D.( Computer Science), 

Portland State University, 

U.S.A./ 2551 

MIT/1.4  6* 1 

6) ผศ.ดร. วิภาดา เวทยประสิทธ์ิ วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/ 2547 

MIT/1.4  - 1 

7) ผศ.ดร. ภัทร  อัยรักษ Ph.D. (ฟสิกส), UNIVERSITY OF 

ESSEX/ 2543 

MIT/1.4  1 2 

8) ผศ.ดร. ศิริรัตน  วณิชโยบล Ph.D.(Computer Science), 

University of Oklahoma, U.S.A./ 

2545 

MIT/1.4  - 1 

9)  ผศ.ดร. สุภาภรณ กานตสมเกียรติ วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/ 2550 

MIT/1.4  1 - 

10)  ผศ.ดร. ปรเมศวร  เหลือเทพ** Ph.D.(Transportation 

Engineering), The Hong Kong 

Polytechnic University, จีน/ 

2554 

MIT/1.4  5 - 

11) ผศ.ดร.เพ็ชรัตน  สุริยะไชย Ph.D.(Computer Science), 

Lancaster University, สหราช

อาณาจักร/ 2554 

MIT/1.4  3 1 

12)  ดร. อนันท  ชกสุริวงค Ph.D.(Sciences et Technologies 

industrielles), Universite´ 

d’Orleans, France/ 2550 

MIT/1.4  3 1 

13)  ดร. สมชัย  หลิมศิโรรัตน* Dr.Agr.(Agricultural Science), 

Kyoto University, Japan/ 2548 

MIT/1.4  8 2 

14)  ดร. สูรีนา  มะตาหยง Ph.D.(Information Management), 

Universiti Teknologi Petronas, 

Malaysia/ 2556 

MIT/1.4  2 19 

15)  ดร. ณัฐธิดา  สุวรรณโณ Ph.D.(Informaion and 

Mechanical System 

Engineering), University of 

Yamanashi, Japan/ 2550 

MIT/1.4  2 - 

16)  ดร. ปญญยศ  ไชยกาฬ ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหา 

วิทยาลัยสงขลานครินทร, ไทย/ 2551 

MIT/1.4  1 9 
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*  ไดรับอนุมัติใหรับนักศึกษาเกินโหลดภาระงานมาตรฐานแลว 

** หลักสูตรไดพิจารณาแลววาอาจารยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความรูตรงกับสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง

อาจารย ผศ.ดร. ปรเมศวร มีความเชี่ยวชาญพิเศษเก่ียวกับระบบขนสงที่มีความเก่ียวของโดยตรงกับหัวของานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธของนักศึกษา  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 
เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ  

เกณฑขอ 10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................... 

(หากขอน้ี เกณฑขอ 10 ไมเปนไปตามเกณฑ ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปน
ขอเสนอแนะใหผูบริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 
 
ตารางท่ี 1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป

ที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 
สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไมมี 
อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1.รศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบส่ือตระกูล Ph.D.(ระบาดวิทยา) 

ม.สงขลานครินทร, 

ไทย/ 2545 

MIT/1.5    

2. ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร Ph.D. (Image 

processing), 

Université de Paris 

XI Paris, France/ 

2550 

MIT/1.5    
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป

ที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 
สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไมมี 
อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

3. ผศ.ดร.พัชรี  จ๋ิวพัฒนกุล การศึกษาพิเศษ

(การศึกษาพิเศษ),ม.

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร,ไทย/ 

2549 

MIT/1.5    

4. ดร.ปาทิตตา สุขสมบูรณ การเซีย Ph.D.(Computer 

science), 

University 

Montpellier, 

ฝรั่งเศส/  

MIT/1.5    

5. ดร.รจนา  วิริยะสมบัติ พยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิต(พยาบาล

ศาสตร), ม.เชียงใหม, 

ไทย/ 2553 

MIT/1.5    

6. ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน Dr.Agr.(Agricultural 
Science), Kyoto 
University, Japan/ 
2548 

MIT/1.4    

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

 เปนไปตามเกณฑ คือ 
1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 
3) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และ

ไดแจงให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.............................. 
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ตารางท่ี 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 7) 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ดร. เกริกชัย  ทองหนู Ph.D. (Electrical 

Engineering), 

University of New 

South Wales, 

Australia/ 2535 

MIT/1.4    

2 ผศ.ดร. สุนทร  วิทูสุรพจน Ph.D. (Electrical & 

Computer 

Engineering), 

Swinburne 

University of 

Technology, 

Australia/ 2548 

MIT/1.6    

3 ผศ.ดร. วัชรวลี ตั้งคุปตานนท ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ), 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี/ 2550 

MIT/1.4    

4 ผศ.ดร. นิคม  สุวรรณวร Ph.D. (Image 

processing), 

Université de 

Paris XI Paris, 

France/ 2550 

MIT/1.5    

5 ผศ.ดร.สุภาภรณ กานตสมเกียรติ วศ.ด.(วิศวกรรม

คอมพิวเตอร), 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย/ 2550 

MIT/1.4    

6 ผศ.ดร.สโรช  บุญศิริพันธ Ph.D(วิศวกรรม

โยธา), Georgia 

Institute of 

Technology, USA/ 

2552 

 

MIT/1.6    
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อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

7 ผศ.ดร.เนตรนภา  คูพันธวี  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(การพยาบาล), ม.

สงขลานครินทร, 

ไทย/ 2551 

MIT/1.6    

8 ผศ.ดร.ชัยรัตน  จุสปาโล  บธ.ด(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย/ 2552 

MIT/1.6    

9 ผศ.ดร.ฐิมาพร  เพชรแกว  ว ศ . ด . (วิ ศ ว ก ร ร ม

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ), 

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ

มหาวิทยาลัย/ 2557 

MIT/1.6    

10 ผศ.ดร.ปรเมศวร  เหลือเทพ Ph.D.(Transportati

on Engineering), 

The Hong Kong 

Polytechnic 

University, จีน/ 

2554 

MIT/1.4    

11 ดร.สูรีนา  มะตาหยง Ph.D.(Information 

Management), 

Universiti 

Teknologi 

Petronas, 

Malaysia/ 2556 

MIT/1.4    

12 ดร.สมชัย  หลิมศิโรรัตน Dr.Agr.(Agricultural 

Science), Kyoto 

University, Japan/ 

2548 

MIT/1.4    

13 ดร. อนันท  ชกสุริวงค Ph.D.(Sciences et 

Technologies 

industrielles), 

Universite´ 

d’Orleans, 

France/ 2550 

MIT/1.4    
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อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

14 ดร.รจนา  วิริยะสมบัติ พยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิต(พยาบาล

ศาสตร), ม.เชียงใหม, 

ไทย/ 2553 

MIT/1.6    

15 ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ Ph.D. (Artificial 

Intelligence in 

Education), 

University of 

Glasgow, United 

Kingdom, 2550 

MIT/1.6    

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  
1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาทีต่รงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการ
ทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 
3. เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

ให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ........................................................................................... 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 8) 
ผูสําเร็จการศึกษาแผน ก 

ผูสําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 
1 นางสาวนันทนี  ชวยช ู การสรางกรณีทดสอบโดยใชขั้นตอนวิธีเชิง

พันธุกรรม 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 10 (NCCIT2014). 2557 

Path Coverage Test Case Generation 
using Genetic Algorithms 

2nd Advancement on Information 

Technology International 

Conference (ADVCIT 2015) 

2 นายอานนท  บัวศรี เกมเบราเซอรเพื่อลดความเครียดในผูสูงอายุ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

และสรางสรรคระดับชาติ และนานาชาติ 

"ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : 

บูรณาการศาสตรและศิลป"  

3 นางสาวปยะนาถ เคว็จดํา การวิเคราะหปจจัยในการพิมพเอกสารสําเนา
ดวยเครื่องพิมพดอทเมทริกซเพื่อการรูจําใน
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 15 

4 นายศรายุทธ จุลแกว การพัฒนาระบบระบุตําแหนงรโดยสาร

สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ATRANS SYMPOSIUM: YOUNG 

RESEARCHER'S FORUM 2015 

การศึกษาแบบจําลองการคาดการณเวลาการ

มาถึงของรถโดยสารสาธารณะภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การประชุมวิชาการขนสงแหงชาต ิ ครั้งที่ 
10 

5 นางสาวกุลนันทน ศรีเจริญ การพยากรณคาความตองการกําลังไฟฟา
สูงสุด โดยใชระบบนิวโรฟซซีแบบปรับตัวได 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติดานการ
บริหารจัดการครั้งที่ 8 ประจําป 2559 
"Making Organizations Robust and 
Resourceful" 

 
ผูสําเร็จการศึกษาแผน ข 

ผูสําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 
1 นายชัยรัตน  สังขแกว   

2 น.ส.ณัฐธยาน  จงทอง ระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตใชรถ
ข น ส ง น อ ก เ ส น ท า ง :  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
สํานักงานขนสง จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนา

เชิงประยุกต ครั้งที่ 8 (ETCI-CARD 2016) 

3 นายธีรเดช  แสงแกว   

4 นางภาสกร  ทองเม็ด   

5 นายมูฮามะ  มะสง   

6 นายกิตติกร  สุขจันทร   

7 นายฆบฝาด  หีมหวัง   

8 น.ส.จิตมณี  เลียงประสิทธ์ิ   
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ผูสําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 
9 นายฐานพัฒน  อภิโชติภูดินันท   

10 น.ส.นุชนาถ  ขวัญเซง   

11 นางมลิวรรณ  สุคันธพันธ   

12 นางละมุล  จันทรสกุลโรจน   

13 นายวชิรพันธ  จันทรพาณิชย   

14 น.ส.สภัทรรักษ  เทาแกว   

15 น.ส.สุทธาพร  ทัสโร   

16 น.ส.อภิญญา  หมัดอะดั้ม   

17 น.ส.กาญจนา  ดวงมาก   

18 นายเกิยรติศักดิ์ ธีรนาทอัครวงศ การปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
กร ณีศึ กษา คณะ วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทค
โนโลนีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCTI2015) 

19 นายเฉลิมพล  เพชรมณี   

20 นายชวัลกฤช  รอดเนียม   

21 วาที่ ร.ต.ชัยวุฒิ  ปล้ืมใจ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ดวยรหัส
แทงสองมิติ กรณีศึกษา: มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วลัยลักษณ
วิจัย"ครั้งที่ 8 

22 นายณัฐิธัช  เลิศจํารัสพงศ ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ
อินเตอรเน็ตของกลองวงจรปด และแจง
เตือนผานระบบสังคมออนไลน 

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), 
คณะ วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

23 น.ส.โนรลี  มะ   

24 นายพัทธนันท  ล่ิมอรุณวงศ   

25 นายภวิศ  เทียบพุทธ   

26 นายยศธร  ใจสวาง การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ
เครือขายไรสายโดยใชหลักการบริหาร
โครงการ กรณีศึกษา ศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลหาดใหญ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), 
คณะ วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

27 นางสาวเยาวพา ราศีลํ้าเลิศ   

28 น.ส.สุธาสินี  ขุนเพ็ชร   

29 นายอิทธิพล  ไชยถาวร   

30 น.ส.อุสุมา  ดิสวัสดิ์ การพัฒนาระบบจัดเ ก็บและติดตาม
เอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห ง ชาติ  (มคอ . ) 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วลัยลักษณ
วิจัย"ครั้งที่ 8 

31 นายฮาหรูน  บิลยะลา   

32 นายกิติศักดิ์  เยาวนุน   
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ผูสําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 
33 นายไกรพนธ  เติมวิทยขจร   

34 น.ส.จารีตา  สมุหเสนีโต   

35 นายคารม  วาแม   

36 นายธนพัต  ธรรมโชติ   

37 นายนิลวัฒน  นิลสุวรรณ   

38 นายปรมินทร  อนุกูล   

39 นายพฤกษ  พวงก่ิม    

40 นายวรรธนัย  พุมประไพ   

41 น.ส.ศุภางค  อุลมัย   

42 น.ส.สุขุมาลย  คชวรรณ   

43 นายอมรเทพ  มณีเนียม   

44 นายอาวุธ  พรสินศิริรักษ   

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย (เฉพาะแผน ก) 

1) มีผูสําเร็จการศึกษา 5 คน 
2) เผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน 5 ราย (7 ผลงาน) เผยแพรใน

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการ....-....ราย 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................ 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ.2545 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ.2560 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 

 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 
(การเขียนผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีอาจเขียนบรรยายตัวบงช้ีโดยรวมใหครอบคลุมประเด็นยอย หรือ
เขียนบรรยายแยกแตละประเด็นการประเมินยอย โดยอางอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเน้ือหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางขอมูลประกอบในแตละตัวบงช้ี/ประเด็น หรือนําไปแยกไวในสวนภาคผนวกก็ได) 
ระดับการประเมิน 
 เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปน้ี 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 
1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไม

มีแผนหรือไมมีหลักฐาน) 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอ
ได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มปีระสิทธิภาพดีกวา
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
นํา 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 1  

Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
1) หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงในป 

2554) จัดทําข้ึน 
1. เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนในภูมิภาคทางตอน

ใตของประเทศไทย ทั้งในระดับองคการ (Organization) 
วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community 
Enterprise) และผูประกอบการอิสระรายยอย (Small 
Independence entrepreneur)  

2. เพื่อเพิ่มขยายหลักสูตรฯ แผน ก ใหสามารถรองรับ
การศึกษาแบบเนนวิจัย ของผูประสงคจะเขาศึกษาที่
ทํางานอยูในสายวิจัยและวิชาการ เชน ครู/อาจารยของ
สถาบันการ ศึกษาตางๆ ทั้ ง ระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาที่อยูในภาคใต นักวิชาการดานวิจัย 

3. เพื่อรองรับการศึกษาที่เนนวิจัยตามแผนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของหลักสูตรฯ 

2) หลักสูตรมีผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) ที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
ซึ่ง ELOs ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู  
3. ทักษะทางปญญา  
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได

ปรับปรุง ELOs เพื่อเพิ่มความชัดเจนและใหสอดคลองกับ
ทัศนพันธกิจละปรัชญาของมหาวิทยาลัยคณะ หลักสูตร และ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียมากข้ึน ดังแสดงใน
เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป.... 
 

 

1) วิ สั ยทั ศน แ ล ะพัน ธกิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

1.1 วิสัยทัศนคือ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ

ภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ ผลิต

บัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุ

บํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัย

เปนฐาน" 

1.2 พันธกิจ คือ:  

 พัฒนา มหาวิทยาลัยให เปน
สังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาส
เขาถึงความรู ในหลากหลาย
รูปแบบ 

 สรางความเปนผูนําทางวิชาการ
ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพ
พื้ น ฐ า น ข อ ง ภ า ค ใ ต  แ ล ะ
เช่ือมโยงสูเครือขายสากล 

 ผสมผสานและประยุกตความรู
บนพื้นฐานประสบการณการ
ป ฏิบั ติ สู ก ารส อนเพื่ อส ร า ง
ปญญา คุณธรรม สมรรถนะและ
โลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 

2) วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  

2.1 วิสัยทัศน คือ ผลิตวิศวกรที่คิด
เปน ทํา เปน มี คุณภาพ และ
จริยธรรม 

2.2 พันธกิจ:  

 สราง บูรณาการ และเผยแพร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
องค ความรูท าง วิศวกรรมที่
สอดคลองกับความตองการทาง
สังคมอยางย่ังยืน 

 สรางสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูและเปดกวางตอสังคม 

 เปนสถาบันวิศวกรรมศาสตรที่
ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ด า น
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ค ว า ม รู แ ล ะ
เทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนแก
สังคมอาเซียน 

1.1-01 มคอ. 2 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 
ปรัชญา  

1.1-02 มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.1-03  เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
ป.... 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable)  
1) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 3 ประการ ไดแก 

1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน
กิจที่หน่ึง  
3. มีความสามารถในการสรางเครือขายทางสังคม 
คุณลักษณะทั่วไป 

ซึ่งจะเห็นไดวา ELOs ขอที่ 1, 4 และ 5 จัดเปนคุณลักษณะพิเศษ 
สวน ELOs ขอที่ 2 และ 3 เปนคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา 
2) ใน มคอ. 2 เกณฑ 3.1 ไดกําหนดวิชาเรียนประกอบไปดวย 

36 หนวยกิต ครอบคลุม ELOs และพัฒนาคุณลักษณะทั้ง
พิเศษและทั่วไปของนักศึกษา ดังน้ี 

แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต 

-  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 36 หนวยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต 

- วิทยานิพนธ 18 หนวยกิต 

ตัวอยางหรือกิจกรรมที่พัฒนา

คุณลักษณะพิเศษดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

1.2-01 ตัวอยางสื่อการเรียนการสอน
บน LMS@PSU ที่มีสวนของ
ภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอย
ละ 10 ของรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตร 

1.2-02 ตัวอยางกิจกรรมในช้ันเรียนที่
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

1.2-03 เอกสารโครงการของนักศึกษา
เนนการถือประโยชนของเพื่อน
มนุษยเปนกิจที่หน่ึง 

1.2-04 รูปถายการจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางอาจารย
และนักศึกษา และนักศึกษา
ดวยกันทั้งในรุนเดียวกันและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แผน ข 36 หนวยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเฉพาะ 3 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต 

- สารนิพนธ  6 หนวยกิต  

ตางรุนกัน และเครือขายสังคม
ออนไลน เชน FanPage, กลุม 
MIT PSU และ MIT 6-15 เปน
ตน 

1.2-05 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หมวดที่ 
3 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
1) หลักสูตรออกแบบผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs)  ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ฉบับที่

สิบเอ็ด. พ.ศ. 2555-2559 ตองการพัฒนาบุคคลากรวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ

สําหรับการพัฒนาประเทศ 

2) หลักสูตรกําหนด ELOs ที่สอดคลองและสะทอนกับความ

ตองการหรือความจําเปนของผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวน

เสีย (โจทยปญหาวิจัยของนักศึกษาสวนใหญมาจากองคกรที่

ตนเองปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตร) 

 

1.3-01 รายช่ืองานวิจัยที่โจทยปญหา
วิจัยมาจากองคกรที่ ตนเอง
ปฏิบัติงาน  

1.3-02 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชหลักสูตรฯ 

1.3-03 รายงานการสํารวจความคิดเห็น 
     ความตองการใชหลักสูตรฯ 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ 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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

 รายละเอียดหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)  

  เอกสารหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ.2) ผานการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 2554 ปที่รายงานเปนปที่ 5 ของ
หลักสูตร ซึ่งจะตองปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการดําเนินการ
ใหทันใชในปการศึกษา 2560 

2.1-01 มคอ. 2 ที่ประทับตรา
ผานการหลักสูตรจาก สกอ. 
 
 
 
 
 

AUN 2 

Programme Specification 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
1) เน้ือหาในรายวิชาใน มคอ. 3  มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน โดยผูอาจารยสอน  
2) ในปการศึกษา 2558 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดเสนอใหมีการ

ปรับปรุงรายเน้ือหาวิชา 6 รายวิชา 

2.1-01 มคอ.3 รายวิชาตางๆ  
2.1-02 เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ...  

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

หลักสูตรเผยแพรขอมูลตางๆ ของหลักสูตรทั้งขอมูลรายวิชา ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง วิธีการประเมิน เชน การเปดเผยและเผยแพรทางเว็บไซตหลักสูตร, 
Fanpage, LMS ของแตละวิชา, และการทําแผนพับประชาสัมพันธในโอกาส
ตางๆ ฯลฯ 

2.3-01 ขอมูล มคอ.2 บน
เ ว็บไซตและ Fanpage และ
เอกสารแผนพับของหลักสูตร 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 3 

Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

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

outcomes 
1) หลักสูตรไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด โดย

ออกแบบหลักสูตรตาม MODEL CURRICULUM AND 
GUIDELINES ของ ACM 

3.1-01 MODEL CURRICULUM 
AND GUIDELINES ของ ACM 
 

3.2  The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
หลักสูตรไดกําหนดผลการเรียนรูที ่คาดหวัง 5 ดาน ดังแสดงใน มคอ. 2 
หมวดที่ 4 ซึ่งแตละรายวิชาในหลักสูตรยังขาดความชัดเจนในการทําให
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3.2-01 มคอ. 2 หมวดที่ 4 ขอ 3 
แผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
1) Taxonomy ของหลักสูตรคือ Research-based Learning 

1. หลักสูตรไดจัดแผนการศึกษาโดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงกัน
ของรายวิชา เริ่มตนจากการเรียนวิชาบังคับซึ่งเปนวิขาพื้นฐาน
การทําวิจัย จํานวน 6 หนวยกิต ไดแกรายวิชา 245-541, 245-
591, 245-592, 245-691 ตามดวยรายวิชาบัง คับซึ่ ง เปน
พื้นฐานเฉพาะและการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 12 หนวยกิต  ไดแกรายวิชา 245-530, 
245-533, 245-581, 245-681 และมีรายวิชาเฉพาะกลุม 
จํานวน  3 หนวยกิต และรายวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวย
กิต   

2. จากความรูความเขาใจรายวิชาดังกลาวขางตน ไดนํามาบูรณา
การ เพื่ อการ เรียนการสอนในรายวิชาการทํา วิจัย เพื่ อ
วิทยานิพนธและสารนิพนธ ไดแกรายวิชา 245-695 สําหรับ
นักศึกษาแผน ก และ 245-693 สําหรับนักศึกษาแผน ข  

2) เน่ืองดวยหลักสูตรเปนความรวมมือระหวาง 4  หนวยงาน
ประกอบดวย ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
ศูนยคอมพิวเตอร และคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมุงเนนการผลิต
มหาบัณฑิตทางดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรอบ
รู และความสามารถทางการวิเคราะห/วิจัยเชิงประยุกต ในสาขา
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังน้ันหลักสูตรจึงใหความสําคัญ
กับเน้ือหาในหลักสูตรซึ่งไดรับความรวมมืออาจารยพิเศษและ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในศาสตรดานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมกันพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลอง 
กับความตองการของสังคม 

3.3-01 มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอที่ 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร และขอ 
3.1.4 แผนการศึกษา 
 
3.3-02 มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอที่ 
3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของ
อาจารย 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  

Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 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        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ทุกรายวิชามีกลยุทธการเรียนและการสอนที่ชัดเจนดังระบุไวใน 

มคอ. 3 และเผยแพรทางเว็บไซตหลักสูตร และ/หรือ LMS ของ

แตละวิชา 

4.1-01 มคอ. 3 แตละวิชา 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
กลยุทธการเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของราย

วิขา และมุงเนนที่นักศึกษาเพื่อใหตองการและพรอมที่จะเรียน

และรับความรูใหมๆ  รูจักการใชความรูเกาและหาความรูใหม

เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสิ่งตางๆ  เรียนรูจากประสบการณจริง 

มีกระบวนการเรียนและแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารยและ

นักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกัน   ดังน้ัน รายวิชาใน

หลักสูตรจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน 

Project-based Learning, Active-based Learning, 

Problem-based Learning 

4.2-01 รายงาน Active-based Learning 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
กระบวนการที่พัฒนานักศึกษาใหเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong 

learners)  มีดังน้ี 

1) ใชวิธีการสอนแบบปกติเพื่อใหความรูที่จําเปนกับนักศึกษา  

4.3-01 รายงานผลการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ

และสารนิพนธของนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) มีการบรรยายเน้ือหาวิชาในหองเรียน การมอบหมายงาน 

และการสอบกลางภาค สอบปลายภาค กลยุทธน้ีเพื่อให

นักศึกษาไดเรียนรูตามปกติ  

3) ใชวิธีการสอนแบบใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางกันในช้ันเรียน และการบูรณาการความรู

และความคิด  

4) มีการอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดใช

ความรูที่เรียนมาประยุกตมาแกปญหาของบทเรียน  

5) มีการทบทวนบทเรียนกอนสอบกลางภาค หรือปลายภาค

เพื่อจําประเด็นหลักของเน้ือหา และให นักศึกษาเห็นจุด

ยอยที่ตองศึกษาเพิ่มเติม  

6) ใชงานที่ไดรับมอบหมายเปนตัวกลางในการกําหนดทิศ

ทางการเรียนรูและพัฒนาทักษะในดานการปฏิบัติ ความ

เขาใจและการแกปญหา การเรียนรูดวยตัวเอง ฝกทักษะ

การเปนผูนํา-ผูตาม และการทํางานรวมกับผูอื่น  

7) มีการอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายเปนกลุมในช้ันเรียน  

8) ใชการ นําเสนอทั้ งหน า ช้ันเรี ยนและผานเครือข าย

อินเทอรเน็ตในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อฝกทักษะดานการ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

9) ใชการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธและสารนิพนธเพื่อเพิ่มทักษะ

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณา

การเน้ือหาที่เรียน และการแกปญหาโดยใชการวิจัยเปน

ฐาน เพื่อแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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Criterion 5 

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

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

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
คะแนน 

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

       

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

       

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 

       

AUN 5 

Student Assessment 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
หลักสูตรใชวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับ 
ELO เชน  
1) วิธีการประเมินจากการตัดเกรดจะสะทอนทักษะทาง

ปญญาและองคความรู  
2) การสังเกตพฤติกรรมสะทอนคุณธรรมและจริยธรรม  
3) การสัมภาษณปากเปลาจะสะทอนทักษะทางปญญาและ

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
4) สอบ comprehensive สะทอนทักษะทางปญญาและองค

ความรู  
5) สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ สะทอนทักษะการบูรณาการ

องคความรูที่ไดรับเพื่อแกปญหาจริง 
 

 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
1) หลักสูตรมีการติดตามความกาวหนาระหวางศึกษา โดย

อาจารยผูสอนจะพิจารณาไดจากการทดสอบยอย ทดสอบ
กลางภาค และทดสอบปลายภาค ซึ่งดูไดใน มคอ. 3 ของ
แตละวิชา ตลอดจนผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคน   
โดยหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑที่ใชประเมินอยางชัดเจน 
ระบุใน มคอ.3 หมวดที่  5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล และไดมีการแจงเกณฑการประเมินใหอาจารย
ผูสอนและนักศึกษาไดรับทราบ 

5.2-01 มคอ.3 ของรายวิชาตางๆ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ยังมีการสํารวจผลการ

ใชงานผูสําเร็จการศึกษาโดยตรวจสอบจากผูประกอบการ 
ซึ่งการสัมภาษณหรือสงแบบสอบถามเพื่อประเมินใน
ระยะเวลาตางๆ ผานทางมหาวิทยาลัย 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
มีการประเมินขอสอบกลางภาคและปลายภาคของทุกรายวิชา 
โดยขอสอบที่จะจัดสอบไดน้ันตองมีคะแนนประเมินไมตํ่ากวา 
8/10 

5.3-01 รายงานการประเมินขอสอบของ
รายวิชาตางๆ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสูตรมีการนําผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชามา
สรุปผลเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้ง
ตอไป 

5.4-01 มคอ.5 ของรายวิชาตางๆ 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
หลักสูตรมีชองทางรองเรียนโดยผานคณะกรรมการธรรมาภิ-
บาลของคณะวิศวกรรมศาสตร 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 
assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 
they deliver; 

 reflect upon their own teaching practices; and 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

AUN 6 

Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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 
เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ พัฒนา และ

การแกไขปญหาในหนวยงานตางๆ ความรูเพียงสาขาเดียวไม

สามารถที่จะ แกปญหาที่เกิดข้ึนได ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงเปนสห

6.1-01 มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอที่ 3.2 ช่ือ 
สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิของอาจารย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิทยาการ โดยอาจารยผูสอนจะตองมีความรูหลากหลายสาขา 

เชน วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิทยาการ

คอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรบริหารธุรกิจ ฯลฯ เพื่อที่จะบูรณา

การความรู เหลาน้ันใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตรได  ดังน้ัน จึงมีอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย

พิเศษหลากหลายสาขา  

6.1-02 มคอ. 2 ภาคผนวก จ ภาระงาน
สอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 
6.1-03 มคอ. 2 ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจํา 
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
นอกจากอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ที่ปรากฏในหัวขอ 

3.2.1 ใน มคอ. 2  แลว หลักสูตรยังมีอาจารยประจําอีก 18 

ทาน และอาจารยพิเศษอีก 2 ทาน (รวม 25 ทาน) ซึ่งเปนผูมี

ความรู ความสามารถทางการบริหารจัดการเทคโนโล ยี

สารสนเทศที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร  

6.2-01 มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอที่ 3.2 ช่ือ 
สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิของอาจารย 
 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 
ในป 2558 ไมมีการรับอาจารยใหม แตหากมีการรับอาจารยใหม

จะใชเกณฑของคณะและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
หลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหนาที่การทํางานของอาจารย

ประจําหลักสูตรตาม TOR ข้ันตํ่าของมหาวิทยาลัย และภาระ

รับผิดชอบเฉพาะหลักสูตร โดยมีการประเมินสมรรถนะของ

อาจารยประจําหลักสูตรปละ 2 ครั้งตามกําหนดการของ

มหาวิทยาลัย 

6.4-01 เอกสารกําหนดการประเมิน TOR 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2558 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
หลักสูตรสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรใหเพิ่มพูนความรู โดย

ระบุไวใน TOR แตละครั้ง 

6.5-01 รายงานการเพิ่มพูนความรูของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
1) หลักสูตรจะกําหนดภาระงานใหสอดคลองกับเกณฑของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งแตละงานน้ันสนับสนุนคุณภาพการเรียน

การสอน มีคานํ้าหนักความสําคัญคิดเปนจํานวน ช่ัวโมง /

6.6-01 รายงานสนับสนุนเงินรางวัลใหกับ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสาร

นิพนธที่ นักศึกษาในความรับผิดชอบมี



42 

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สัปดาห/หนวยกิต ที่แตกตางกัน แตละรอบการประเมิน

ผูบริหารจะรวบรวมภาระงานทั้งหมดเพื่อพิจารณาข้ัน

เงินเดือนตอไป 

2) ดานงานวิจัย หลักสูตรไดสนับสนุนเงินรางวัลใหกับอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธที่ นักศึกษาในความ

รับผิดชอบมีบทความเผยแพรในงานประชุมวิชาการหรือ

วารสารวิชาการ  ดังแสดงในรายการเอกสาร 6.6-001 

บทความเผยแพรในงานประชุมวิชาการ

หรือวารสารวิชาการ 

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

 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

8 6 14 16.7708 100% 

Full-time Lecturers 
3 1 4 4.6612 75% 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 11 7 18 21.4320  

 
Staff-to-student Ratio 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

1 1.1907 40.50 18 : 42 

2 1.1907 15.00 18 : 50 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
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 

       

AUN 7  

Support Staff Quality 
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เกณฑ 
คะแนน 

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

ผลการดําเนินงาน 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 
1) บุคลากรสนับสนุนของหลักสูตร มีนักวิชาการอุดมศึกษา 1 

คน และนักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน  ที่ชวยบริการ

วิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
ในป 2558 ไมมีการรับบุคลากรสนับสนุน ทั้งน้ี หากมีการเปดรับ 

หลักสูตรไดใชเกณฑของคณะและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

หลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหนาที่การทํางานของบุคลากร

สนับสนุนประจําหลักสูตรตาม TOR ของหลักสูตร โดยมีการ

ประเมินสมรรถนะของบคลากรประจําหลักสูตรปละ 2 ครั้งตาม

กําหนดการของมหาวิทยาลัย 

7.3-01 เอกสารกําหนดการประเมิน TOR 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2558 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
หลักสูตรสนับสนุนใหบุคลากรประจําหลักสูตรเพิ่มพูนความรู โดย

ระบุไวใน TOR แตละครั้ง 

 

7.4-01 รายงานการเพิ่มพูนความรูของ

บุคลากรสนับสนุนประจําหลักสูตร 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
ไมมี  
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Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel      
Laboratory Personnel      
IT Personnel      
Administrative 
Personnel 

     

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

 1 1  2 

Total  1 1  2 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 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 

       

AUN 8 

Student Quality and Support 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

learning and employability [4] 
8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
หลักสูตรมีนโยบายในการรับผูเขาศึกษาที่ชัดเจนซึ่งปรากฏใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา การรับ
นักศึกษาซึ่ งสอดคลองกับ เกณฑที่ มหาวิทยาลัยใชและมี
กระบวนการรับเขาที่เหมาะสม คือการพิจารณาคุณวุฒิโดย
คณะกรรมการและคณาจารยที่ที่เกี่ยวของ และสอบสัมภาษณ
โดยคณะกรรมการและอาจารยประจําหลักสูตร 

8.1-01 มคอ.2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
8.1-02 รายการสงเอกสารประชาสัมพันธ
หลักสูตร 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
1) หลักสูตรมีการประชุมวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาเขา

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร โดยมี
ข้ันตอนต้ังแตการประชาสัมพันธหลักสูตร การสมัครเขา
ศึกษา เกณฑการรับนักศึกษา การสอบขอเขียน การ
สัมภาษณ จากน้ันมีการประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปและหา
แนวทางพัฒนาตอไปในกระบวนการรับนักศึกษา 

2) หลักสูตรมีกระบวนการรับเขาศึกษาโดยสรุปดังน้ี 
   1. ระยะเวลารับสมัครเปนไปตามกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
   2. ผูสมัครแบบทั่วไปตองผานการสอบขอเขียนจึงจะมีสิทธิเขา
สอบสัมภาษณ 
   3. ผูสมัครแบบผูบริหารและครูสามารถใชสิท ธ์ิเขาสอบ
สัมภาษณไดโดยไมตองสอบขอเขียน 

8.2-01 มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
8.2-02 หนังสือแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา ปการศึกษา 2558 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
หลักสูตรมีการติดตามสถานะ-ความกาวหนาการดําเนินการวิจัย

เพื่อวิทยานิพนธและสารนิพนธของนักศึกษาดังน้ี 

8.3-01 ประกาศเรื่องใหนักศึกษามา
รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ติดตามนักศึกษาที่ยังไมมีอาจารยที่ปรึกษาภายใน 4 ภาค
การศึกษา  
2.  ติดตามนักศึกษาที่ยังไมสอบโครงรางฯ ภายใน 6 ภาค
การศึกษา  โดยดําเนินการอยางนอย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
3. ติดตามนักศึกษาที่ ยังไมสอบปองกันฯ ภายใน 4 ภาค
การศึกษา   

ดําเนินงานหลักสูตร ภาค 1/2558  และ 
2/2558 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
หลักสูตรสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการสําหรับ
นักศึกษา เชน โครงการสานสัมพันธ  MIT, โครงการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อผูอื่นเปนที่ต้ัง, โครงการสงเสริมสุขภาพ 

8.4-01 เอกสารโครงการนักศึกษาป 2558 
ที่หลักสูตรใหการสนับสนุน 

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

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2558 51 60 44 

2557 68 60 49 

2556 54 60 43 

2555 88 60 72 

2554 65 60 67 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
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,        

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 
Overall opinion        
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน 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 
1) หลักสูตรใชหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม และพื้นที่

สวนกลางของคณะเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีอยูอยาง
เพียงพอใหใชบริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งจัดให
อยางสมบูรณพรอม อาทิเชน ที่น่ังเรียนที่มีความเหมาะสม
สะดวกสบาย เครื่องฉายภาพเสมือน และฉายภาพขนาดใหญที่
สามารถมองเห็นในระยะไกล ระบบทําความเย็นที่เอื้อให
บรรยากาศการเรียนมีความสุขมากย่ิงข้ึน 

2) หลักสูตรไดจัดเตรียมหองอรรธประโยชน และหองรับประทาน
อาหารวางสําหรับนักศึกษาเพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมนอก
ช้ันเรียน ประชุมกลุมยอย สนทนา และพักผอนอิริยาบถ 
(10.1-001, ภาพหองเรียน อุปกรณในหองเรียน หองอรรธ
ประโยชน และหองรับประทานอาหารวาง) 

9.1-01 ภาพห อ ง เ รี ยน  อุป ก รณ ใ น
หองเรียน 
9.1-03 ภาพหองอรรธประโยชน และ
หองรับประทานอาหารวาง 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
หลักสูตรฯ ไมมีหองสมุดเปนของตัวเอง แตไดสงเสริมใหนักศึกษา
ไปใชบริการจากสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร  ของมหาวิทยาลัยแทน ดงน้ันจึงประเมินขอน้ีโดยใช
ขอมูลจากสํานักฯ ซึ่งเปนหอสมุดขนาดใหญมีสื่อและอุปกรณ
หลากหลายมากมาย มีบุคลากรชวยอํานวยความสะดวก งานดาน
ขอมูล ขาวสาร และความรูที่จําเปนของหองสมุด  ดังขอมูลใน 
www.clib.psu.ac.th/ ซึ่ง บุคลากรในหองสมุดมีจํานวนมาก และ
มีความสามารถที่เพียงพอที่จะใหบริการอยูในระดับนาพอใจ 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
นักศึกษาสามารถใชหองปฏิบัติการของคณะ และของตนสังกัดของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ ซึ่งสถานที่เหลาน้ันได
จัดเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัยพรอมใชงานเพื่อรองรับการทําวิจัยข้ัน
สูงที่นักศึกษาสนใจเอาไวมากมาย  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
1) หลักสูตรใชหองคอมพิวเตอรสวนกลางของคณะ ที่ไดจัดเตรียม

หองคอมพิวเตอรความเร็วสูงไวเพื่อรองรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ซึ่งเครื่องดังกลาวไดจัดเตรียมซอฟตแวรตางที่
เอื้อตอการทําวิจัยข้ันสูง อาทิ เชน SPSS, LabVIEW และ 
ArcGIS  เปนตน 

2) รายวิชาตางๆ ของหลักสูตร ใช LMS@PSU เปนหลัก และมี
ระบบเครือขายที่มีความเสถียรเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
1) หลักสูตรไดมแีนะนําใหนักศึกษาไดรูจักสิ่งสนับสนุนดานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยที่มีผลตอพัฒนาการของนักศึกษาปรกติ 
เพื่อใหมั่นใจวานักศึกษามีสภาพแวดลอมทั้งดาน กายภาพ 
สังคม และสภาวะจิตใจที่ ดี  เชน สถานที่ออกกําลังกาย 
สวัสดิการดานสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เปนตน  

2) หองเรียนหลักของหลักสูตรมีสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน มีหองนํ้าที่มีความสะอาด มีแมบานดูแลประจํา มี
บรรยากาศที่รมรื่น มีระบบแจงเตือนภัยชัดเจน เชน ทางหนีไฟ 
ระบบแจงไฟไหม เปนตน  

3) อาคารเรียนของหลักสูตรมีพื้นลาดเพื่อรองรับผูที่มีความ
ต อ ง ก า ร พิ เ ศษ เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ เ ข า ม า ยั ง ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ และสํานักงานหลักสูตรได 

9.5-01 ภาพ บรรยากาศคณะ 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

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

reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 
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 

       

AUN 10  

Quality Enhancement 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 
10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

       

Overall opinion        
 

 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยคณาจารย

ประจําหลักสูตรและผูทรงวุฒิจากภายนอกซึ่งเปนตัวแทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตร  

2) หลักสูตรอนุมัติโครงการสํารวจขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง
จากบัณฑิตและผูใชงานบัณฑิต ซึ่งเปนการสอบถามถึงความ
พรอมปฏิบัติงานและความพึงพอใจในตัวบัณฑิตเพื่อนําไปใชใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

10.1-01 หนังสือแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
10.1-02 ผลการสอบถามความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผูใชงานบัณฑิต 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
ไมม ี
 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
1) คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรมีการประชุมเพื่อการประกัน

คุณภาพตามเวลาที่เหมาะสมและตามกําหนดของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งหารือเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน เชน ในรายวิชา 
245-592 เพิ่มการสนับสนุนใหนักศึกษาเสนอโครงรางและสอบ
หัวขอสารนิพนธใหแลวเสร็จในภาคการศึกษาที่ 2   

2) มีการจัดทํา SAR ประจําทุกป และนําผลที่ไดมาปรับปรงุในป
การศึกษาถัดไป 

10.3-001  รายงานสรุป SAR 2557 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไมม ี
 
 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
หลักสูตรไดเสนอใหคณะปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ WiFi ซึ่ง
ปจจุบันสามารถตอบสนองความตองการของทั้งอาจารยและ
นักศึกษาเพื่อใชสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางเสถียรและ
พอเพียง 

10.5-01 ภาพ AP ที่ ติดต้ัง เพิ่มใน
บริเวณตางๆ 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการติดตามและตรวจสอบ ขอมูล
ยอนกลับจากตลาดแรงงานผูใชบัณฑิต บุคลากร นักศึกษาและศิษย
เกา 

10.6-02  ผลการสอบถามความพึง
พอใจของบัณฑิตที่และผูใชงานบัณฑิต 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 

AUN 11 

Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 

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

นักศึกษาสามารถสอบผานในอัตราที่

นาพอใจ  และมีศึกษาบางสวนที่ออก

ระหวางภาคการศึกษาเน่ืองจากติด

ภาระงานหลัก หรือขาดสภาพคลอง

ทางการเงิน 

11.1-01 ตาราง Pass Rates and 
Dropout Rates  
 

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

ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาในป 2558 

คือ 3 ปเศษ ซึ่งอยูในเกณฑยอมรับได 

เน่ืองจากเปนหลักสูตรเสารอาทิตยซึ่ง

ผูเรียนมีขอจํากัดดานการจัดสรรเวลา

ในการเรียนและทําวิจัย 

11.2-01 รายงานผูสําเร็จการ 

ศึกษา 

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

จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ข อ มู ล ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาทุกคนมีงานทํา 100% 

 

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

1) นั ก ศึ ก ษา  แ ผ น  ก  ที่ สํ า เ ร็ จ

การ ศึกษาทุกคนมีผลงานการ

เผยแพรตามกําหนดของบัณฑิต

วิทยาลัยฯ  ซึ่ งอยู ในระดับ

คอนขางนาพอใจ 

2) นักศึกษา แผน ข มีจํานวนผลงาน

ที่ไดรับการเผยแพรเพียง 7 เรื่อง 

ซึ่งอยูในเกณฑไมนาพอใจ  

11.4-01 สรุปผลการเผยแพร

งานวิจัยของคณาจารยประจํ า

หลักสูตร 

11.4-02 ส รุ ป ผ ล ก า ร เ ผ ยแพร

งานวิจัยของนักศึกษา (แสดงใน

ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัว

บงช้ี 1.1 เกณฑขอ 8) 

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

1) หลักสูตรมีการสํารวจความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ 

ระบบประเมินอาจารยผูสอน  

2) มหาวิทยาลัยทําการสํารวจความ

พึงพอใจจากบัณฑิตและผูใชงาน

บัณฑิต 
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Pass Rates and Dropout Rates 

Academic Year Cohort Size 

% completed first 
degree in 

% dropout during 

2 
Years 

>2 
Years 

1st 
Year 

2nd Years & Beyond 

2558 44 - - 4.55 - 
2557 49 24.49 - 16.33 2.04 

2554-2556 98 - 36.73 11.22 16.32 
Total 191 6.28 18.84 10.99 8.90 
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สวนท่ี 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. มีผลการดําเนินการที่สอดคลองกับระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดโดย สกอ./มหาวิทยาลัย/คณะ จึงได
ผานในองคประกอบที่ 1 เกณฑกํากับมาตรฐาน ตัวบงช้ีที่ 1.1 โดยผานเกณฑการประเมินทั้ง 11ขอ  

2. มีอาจารยที่เช่ียวชาญในแตละดาน  
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 100  
4. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรสูงกวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด 
5. มีการสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนารอยละ 100 

 
จุดดอย  

1.  การสื่อสารภายในระหวางหลักสูตรและอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ยังทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ  
2.  การเปดรับความคิดเห็นจากภายนอกยังไมมีชองทางที่ชัดเจน  
3.  การติดตามและประเมินผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวทําไดนอย  
4.  การสงเสริมทางวิชาการดานการตีพิมพเผยแพรผลงานทําไดไมเต็มที่  
5.  การสงเสริมใหอาจารยดําเนินการวิจัยที่ยังไมชัดเจนและตอเน่ือง  
6.  การเช่ือมโยงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย คณะไมดีเทาที่ควร  
7.  การรับนักศึกษาใหมตํ่ากวาแผน ซึ่งนอกจากปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ลดลงแลว ยังเกิดจากระบบการรับเขาที่มีระยะเวลานาน 6 เดือน ระหวางวันประกาศผล
สอบและวันรายงานตัวทําใหมีนักศึกษาที่ไมมารายงานตัว 

8.  การใชทรัพยากรที่มีอยูของนักศึกษายังไมคุมคาและไมเต็มตามศักยภาพของแหลงทรัพยากร  
9.  การสงเสริมขวัญกําลังใจใหเจาหนาที่ฝายสนับสนุนยังทําไดไมเต็มที่  

 
แนวทางการพัฒนา  

1. ควรกําหนดแนวทางและเพิ่มชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธระหวางหลักสูตรและผูมีสวน
เกี่ยวของ  

2. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงผลการดําเนินงานใหครอบคลุมในองคประกอบตางๆ เชน ประเมินการดําเนินงานของ
หลักสูตร ประเมินอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชงาน
บัณฑิต  

3. ควรกําหนดแนวทางและเพิ่มงบประมาณสงเสริมงานวิจัยและงานวิชาการ  
4. ควรปรับปรุง ELOs และรายวิชาใหทันสมัยและทันตอสภาวะความเปลี่ยนแปลงของประเทศอยูเสมอ 

โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด ELOs  
5. ควรพิจารณาทบทวนวิธีการรับเขาที่จะสงผลใหสามารถรับนักศึกษาไดตามแผนมากข้ึน  
6. ควรแนะนําและสนับสนุนใหนักศึกษาใชทรัพยากรอยางคุมคาและเต็มตามศักยภาพ  
7. ควรกําหนดแนวทางและเพิ่มการสงเสริมขวัญกําลังใจใหเจาหนาที่ฝายสนับสนุน 


