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ค าน า 

 รายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบฉบับนี้ เป็นรายงานประจ าปีในรอบปีการศึกษา 2559 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม  2560)  
โดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อีกท้ังเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย หลักสูตร     
วิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ชาการจั ดการ อุตสาหกรรม  ภาควิช าวิ ศวกรรม อุตสาหการ                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเอกสารส าหรับการ
ตรวจการประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA แล้วเสร็จเมื่อวันที่         
31 กรกฎาคม 2560  โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1  การ
ก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ระดับบัณฑิตศึกษา 11 ข้อ สรุปผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-11  ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 7 ระดับนั้น  สรุปผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
 1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระดับ 3) หลักสูตรก าหนดให้คุณภาพของมหาบัณฑิตต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา, 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  
 2. รายละเอียดของหลักสูตร (ระดับ 4) ทางหลักสูตรได้ทบทวนรายละเอียดของหลักสูตรทุก 5 ปี   ตาม
รอบก าหนดการปรับปรุงเพ่ือให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ โดยท าการเผยแพร่ข้อมูล
หลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตร ภาควิชาฯ 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 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการจัดการอุตสาหกรรม รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือเรียนรู้วิธีการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ และฝึกการน าเสนองานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 4. วิธีการเรียนและการสอน (ระดับ 4) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาดังแสดงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยเน้นวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น บรรยาย 
ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประกอบการสอน เพ่ือให้ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะของการเป็นนักวิจัย 
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 มี
ภาระงานขั้นต่ ารวม 4 ด้านคือการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การสรรหาและ
คัดเลือก การประเมินผล การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ 3) หลักสูตรให้ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนเช่นกัน 
เพราะมีส่วนส าคัญในการช่วยการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ มี
การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะผ่านระบบ TOR 
Online และ Competency Online และให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 
 8. การสนับสนุนและคุณภาพของผู้เรียน (ระดับ 3) หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่หลักสูตร
ต้องการ มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการสอบเตรียมความพร้อม และการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
 9. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (ระดับ 3) เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานของหลักสูตรให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
อุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยไว้อย่างเพียงพอ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยก็จัดสิ่งอ านวยความความสะดวกไว้เช่นกัน 
 10. การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (ระดับ 3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการในการพัฒนา 
ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชามีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนักศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอน และในแต่ละปีจะมีการจัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 11. ผลผลิต (ระดับ 3) หลักสูตรมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
 
 จากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ที่กล่าวมา โดยภาพรวมของการประเมินตนเอง หลักสูตรมีระดับคะแนนเท่ากับ 3 ซึ่งทางหลักสูตรมีความมุ่งมั่นใน
การด าเนินการเพ่ือผลิตบัณฑิตอันเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้
กรอบการประกันคุณภาพของ ASEAN University Network  
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บทที ่1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2510 ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" โดยขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ท าการและ
สิ่งก่อสร้างเป็นของคณะเอง  การด าเนินการได้จัดท าที่ส านักงานชั่วคราวคืออาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือในปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงแรกของการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้เปิดสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพียง 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่ องกลและ
วิศวกรรมโยธา จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2516 คณะจึงเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา คือ
วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีพุทธศักราช 2548 ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ได้
ปรับปรุงเมื่อปีพุทธศักราช 2555 โดยปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 337 (1/2555) เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยเริ่มเปิดสอนใน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
    2.1  วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร 

     เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่มีคุณสมบัติดังนี้   
1) มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิค  และการจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
2) มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอุตสาหกรรม 
3) มีความสามารถในการวางแผนและด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถประยุกต์งานวิจัย มาสู่

ภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี
4) มีความสามารถในการคิด/วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพอย่างทันสมัย และเหมาะสม 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.2 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 1) หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาฯ  

2) คุณภาพอาจารย์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่อยู่ในลักษณะบทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบที่ชัดเจน 
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 

 
 

4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผล

การด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานภายในภาควิชาฯ มาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอันหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. จัดให้มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาฯ อย่างเป็นระบบ  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของภาควิชาต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในสังคมและภาคอุตสาหกรรม 
 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ท าการปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน เพ่ือประสิทธิภาพของการน าไปใช้งานได้จริง 
 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ

เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่ง 
 5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผู้อ านวยการหลักสูตร 

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการอ านวยการ 



 
 

10 
 

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
 5.1 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ 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.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล* Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
2. รศ.สมชาย ชูโฉม* M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New Zealand, 2532 
3. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา* Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, Australia, 2543 
4. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
5. ดร.วนฐัฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

  

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 
 5.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ศภุโชค วิริยโกศล Ph.D.(Industrial Engineering), The University of Melbourne, Australia, 2520 
2. รศ.อ าพร วิริยโกศล M.B.A.(Business Administration),  Central State University, U.S.A.,2518  
3. รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท Ph.D.(Marketing), University Utara, Malaysia, 2558 
4. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 
5. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
6. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
7. รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541 
8. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New Zealand, 2532 
9. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering), North Carolina State University, 

U.S.A, 2545 
10. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, Australia, 2543 
11. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A, 

2544 
12. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
13. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of Manchester, UK, 2549 
14. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
15. ผศ.สุพัตรา โมกขกุล พบ.ม.(การบริหารการเงิน), สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2527 
16. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
17. ดร.วัสสา คงนคร D.Eng.(Science and Biological Process and Industrial: Chemical Engineering), 

University of Montpellier II, France, 2551 
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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.เจริญ เจตวิจิตร วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
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 
ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

 
 5.3 บุคลากรสนับสนุน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นางสาวยุพดี บินหลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 5.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 5610121004 นางสาวดาริน เปรมปรีชา ผศ.เจริญ เจตวิจิตร 
2 5610121013 นายมานพ นิลรัตน์ รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
3 5610121021 นางอังคณา ปัตตพัฒน์ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
4 5710121004 นางสาวคลอปิติ วัฒนา ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
5 5710121012 นายมูฮ ามัด มาแกง ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
6 5710121086 นางสาวเสาวรัตน์ เรืองรอง ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
7 5710121100 นายชุมพร หนูหมื่น ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
8 5710121103 นายยุทธพล สกุลหลง ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
9 5710121021 นางสาวสัลมี บาราเฮง รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
10 5810121004 นายธวัชชัย สุวรรณประสม ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
11 5810121007 นายวุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล รศ.สมชาย ชูโฉม 
12 5810121009 นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
13 5810121015 นางสาวชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 

  
 
. 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html
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5.5 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ห้องสันทนาการ 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- Internet 
- หอสมุด 
- ฐานข้อมูลทางวิชาการ 

5.6 อ่ืน ๆ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กีฬา เป็นต้น 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

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

สารนิพนธ์หลัก 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(รายชื่อตาม มคอ. 2) 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(รายชื่อปัจจุบัน) 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา 

ที่เปิดสอน หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ ์
1. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์
 

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

   

2. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
     

2. รศ.สมชาย ชูโฉม* M.Eng.(Mechanical Engineering), 
University of Auckland, New 
Zealand, 2532 

   

3. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
 

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

   

4. ผศ.ค ารณ พิทักษ์ 
    

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

   

5. ผศ.บุญเรือง มานะสรุการ 
    

5. ดร.วณัฐฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด. (อุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2556 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
สอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รศ.  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร 
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  

ตารางท่ี 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. รศ.อ าพร วิริยโกศล M.B.A.(Business Administration),  Central State University, 
U.S.A.,2518  

  

3. รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท Ph.D.(Marketing), University Utara, Malaysia, 2558   
4. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, 

U.S.A, 2545 
  

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

  

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

Zealand, 2532 
  

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

  

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

  

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

  

12. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2554   
13. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of Manchester, 

UK, 2549 
  

14. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545   
15. ผศ.สุพัตรา โมกขกุล พบ.ม.(การบริหารการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527   
16. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543   
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.ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ.......................................................... ...................................... 
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก    
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์ 
การท าวิจัย 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
(จ านวนนักศึกษาท่ีอาจารย์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

มี ไม่มี 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 1
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 2 คน 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 5 คน 

4. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University 
of Auckland, New Zealand, 2532 

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 7 คน 

6. ผศ.เจรืญ เจตวืจืตร Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), 
University of Manchester, UK, 2549 

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 
 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 6 คน 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

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

  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 1 คน 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก    

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก    
 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html
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เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

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

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้
ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
 
ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (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. 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.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่

ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 
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ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 
1. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล  

- ชาตรี หอมเขียว  วรพงค์ บุญช่วยแทน  สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์และธเนศ รัตนวิไล , “พารามิเตอร์การผลิตที่
เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และผงไม้ยางพาราโดยใช้การออกแบบบ็
อกซ์−เบห์นเคน”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2 (315-328), เม.ย. – มิ.ย. 
2560 

- Chatree Homkhiew, Thanate Ratanawilai, and Wiriya Thongruang.  2016. Long-term water 
absorption and dimensional stability of composites from recycled polypropylene and 
rubberwood flour. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 29(1), 74-91 

2. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 
- เสกสรร สุธรรมานนท์ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ ศราวุฒิ คงขวัญ และ ศศิโสภา ชีวะเสรีชล 

การศึกษาระบบการขนส่งในโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในจังหวัดสงขลา วารสารวิจัย มข. , ปีที่ 
18, ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 628-641 

- Wichuta Saungmuang, Sakesun Suthummanon, Nikorn Sirivongpaisal, and Pallapat Penjamras 
“Design and Model of Supply Chain Network for the Biodiesel Refinery Industry in the 
Southern Region of Thailand” American International Journal of Contemporary research, Vol. 
3 No. 4: April 2013 

3. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
- Manop Nilrat, Sakesun Suthummanon and Juntakan Taweekun, 2017. Analysis of Heat Loss 

from Insulation Deterioration by Applying Value Engineering Technique for a Boiler of a 
Thermal Power Plant. Naresuan University Engineering Journal, Vol.12, No.1, January – June 
2017, pp 115-130 

- เสกสรร สุธรรมานนท์ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ ศราวุฒิ คงขวัญ และ ศศิโสภา ชีวะเสรีชล 
การศึกษาระบบการขนส่งในโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในจังหวัดสงขลา วารสารวิจัย มข. , ปีที่ 
18, ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 628-641 

4. รศ.วนิดา รัตนมณ ี
- วนิดา  รัตนมณี,  “การพัฒนาแผนภูมิจากไปส าหรับแก้ไขปัญหาการวางผังโรงงาน แบบพลวัตโดยมีความไม่

แน่นอนของข้อมูล”, ORNET 2013, กรุงเทพฯ, 11-14 กันยายน 2557 
5. รศ.สมชาย ชูโฉม 

- สมชาย ชูโฉม, “การวางแผนการผลิตสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มผลิตสินค้าผ้าต่อ      
หมอนอุ่น”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพ, 15-16 กรกฎาคม 2556  

6. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
- วชิระ เพ็ชรราม, และ กลางเดือน โพชนา. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่ง อ่าวไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 18(1), 10-20. 
- กลางเดือน โพชนา, และ จุฑาทิพย์ วิญญูเจริญกุล. (2558). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ด้วยวิธี ROSA. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 45(2), 148-158. 
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7. ผศ.เจริญ เจตวิจิตร 
- เจริญ เจตวิจิตร วรานันท์ ชูศรี   สุรเดช แซ่ลิ้ม. 2556. ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 11. วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556 โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา. จ.ภูเก็ต. หน้า 25-25. 

8. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
- สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, และ รัญชนา สินธวาลัย. (2559). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ ส าหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: 
กรณีศึกษา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26(1), 61-73. 

- รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, และ ศิริพร ผลใหม่. (2559). การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพ่ือปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26(3), 437-446. 

9. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
- สวรินทร์ ประดิษฐอุกฤฎ์, รญัชนา สินธวาลัย, และ นภิสพร มีมงคล. (2556). การประเมินประสิทธิภาพของ

สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธี DEA. วารสารวิจัย มข., 18(5), 793-802. 
- วรุณพร เชียรวิชัย, เจษฎา วรรณสินธุ์, รัญชนา สินธวาลัย, และ นภิสพร มีมงคล. (2556). การประเมินค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการหล่อฉีดโลหะแบบกึ่งของแข็ง. วารสารวิจัย มข., 18(5), 811-823. 
10. ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 

- Hongpiriyakul, S., Sirivongpaisal, N., Suthummanon, S., Kongkaew, W., Penchamrat, P. (2014). 
Reduction of cost employing lean supply chain in rubber glove industry. Advanced 
Materials Research, 844, 421-424 

11. ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล 
- Manop Nilrat, Sakesun Suthummanon and Juntakan Taweekun, 2017. Analysis of Heat 

Loss from Insulation Deterioration by Applying Value Engineering Technique for a Boiler of 
a Thermal Power Plant. Naresuan University Engineering Journal, Vol.12, No.1, January – 
June 2017, pp 115-130 

- Ayub Ahmed Janvekar, M.A. Miskam, Aizat Abas, Zainal Arifin Ahmad, T. Juntakan, M.Z. 
Abdullah, 2017, “Effects of the preheat layer thickness on surface/submerged flame during 
porous media combustion of micro burner”, Energy, Vol.122, pp.103-110 
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ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ นายมานพ นิลรัตน์ 
1. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล Ph.D.(Industrial 

Engineering), The 
University of Melbourne, 
Australia, 2520 

    

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

    

3. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical 
Engineering), University of 
Auckland, New Zealand, 
2532 

    

4. ผศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ Ph.D(Electrical 
Engineering), University of  
Corolado, U.S.A., 2003 

    

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

    

  

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

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

สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 
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ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
1. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล 

- Wiriyacosol S. and Lertjanyakit, H., 2012, “The UK Student  Visa Cut and Its Implication  to 
International Education in Thailand”, Innovative J. of Business and Management 1: 4 July-Aug 
2012, 69-76. 
2. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 

- Manop Nilrat, Sakesun Suthummanon and Juntakan Taweekun, 2017. Analysis of Heat Loss 
from Insulation Deterioration by Applying Value Engineering Technique for a Boiler of a 
Thermal Power Plant. Naresuan University Engineering Journal, Vol.12, No.1, January – June 
2017, pp 115-130 

- เสกสรร สุธรรมานนท์ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ ศราวุฒิ คงขวัญ และ ศศิโสภา ชีวะเสรีชล 
การศึกษาระบบการขนส่งในโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในจังหวัดสงขลา วารสารวิจัย มข., ปีที่ 
18, ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 628-641 

3. รศ.สมชาย ชูโฉม 
- สมชาย ชูโฉม, “การวางแผนการผลิตสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มผลิตสินค้าผ้าต่อหมอน

อุ่น”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพ, 15-16 กรกฎาคม 2556  

4. ผศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 
- P. Bunnoon, K. Chalermyanont, and C. Limsakul, “Multi-substation control central load area 
forecasting by using HP-filter and double neural networks (HP-DNNs),” International Journal of 
Electrical Power and Energy Systems, vol. 44, no. 1, pp. 561–570, 2013. 

5. ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล 
- Manop Nilrat, Sakesun Suthummanon and Juntakan Taweekun, 2017. Analysis of Heat Loss 

from Insulation Deterioration by Applying Value Engineering Technique for a Boiler of a 
Thermal Power Plant. Naresuan University Engineering Journal, Vol.12, No.1, January – June 
2017, pp 115-130 

- Ayub Ahmed Janvekar, M.A. Miskam, Aizat Abas, Zainal Arifin Ahmad, T. Juntakan, M.Z. 
Abdullah, 2017, “Effects of the preheat layer thickness on surface/submerged flame during 
porous media combustion of micro burner”, Energy, Vol.122, pp.103-110 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1. น.ส. ดาริน เปรมปรีชา การลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ าหนัก 
ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ลี้ยงบรรจุพลาสติก 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

2. นายมานพ นิลรตัน์ การวิเคราะห์การสญูเสยีความร้อนจากฉนวน
เสื่อมสภาพโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคณุค่า
ส าหรับหม้อไอน้ าของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 

Naresuan University Engineer, Vol 12, 
N01, January-June 2017, pp 115-130 
 

การลดการใช้พลังงานโดยประยุกต์ใช้เทคนิค
วิศวกรรมคณุค่าส าหรบัโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ ประจ าปี 2559 (IE Network 
Conference 2016) วันท่ี 7-8 ก.ค. 59  
ณ โรงแรงโฆษะ จ.ขอนแก่น 

3. นางอังคณา ปัตตพัฒน ์ การเทียบเคยีงสมรรถนะภายในดา้นการบริหาร
การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโมเดริน์เทรด 
กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดืม่ใน
ภาคใต ้

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

4. น.ส.คลอปิติ วัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บข้อมูลส าหรับการ
เลี้ยงกุ้ง กรณีศึกษา จรัญฟาร์ม 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

5. นายมูฮ ามดั มาแกง การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าของสถานไีฟฟ้า กฟภ. 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

6. น.ส.เสาวรัตน์ เรืองรอง การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ
ส าหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่
ระลึก 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

7. นายชุมพร หนูหมื่น การเพิ่มอัตราผลผลิตในกระบวนการผลิตหมึกอัด
บล๊อก กรณีศึกษา โรงงานแปรรปูอาหารทะเลแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสงขลา 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

8. นายยุทธพล สกุลหลง การพยากรณ์ราคาส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน 3 
ของประเทศไทย 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

9. น.ส.สลัมี บาราเฮง การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใน
แผนกผลิตสบู่  

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

10. นายธวัชชัย สุวรรณประสม การลดความสูญเสียในการบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน
มอเตอร์ กรณีศึกษา โรงงานแยกก๊าซธรรมชาต ิ

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

11. นายวุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล การลดระยะเวลาน าของการออกแบบและผลติ
สินค้าใหม่กล่องลูกฟูกแบบร่องสลอ๊ตมาตรฐาน 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

12. นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากลุ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือส าหรับ
สนับสนุนการปฎิบตัิงานของช่างไฟฟ้า การประปา
ส่วนภูมภิาคเขต 5 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

13. น.ส.ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศม ี การจัดเส้นทางส าหรับการใหบ้ริการลูกค้าของ
ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทางวิศวกรรมในภาคใต้
ของประเทศไทย 

หนังสือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย   

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 13 ราย โดยแบ่งตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
- แผน ก แบบ ก2 จ านวน 1 ราย 
- แผน ข จ านวน 12 ราย 

2) แผน ก แบบ ก2 จ านวน 1 ราย  
- เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings และ 
- เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ  

3) แผน ข จ านวน 12 ราย เผยแพร่โดยการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................  
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

   

 

    

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

       

Overall opinion        

 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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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 
1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจไวด้ังนี้ 
วิสัยทัศน์: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบณัฑติ บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม 
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 
พันธกิจ:  
พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มโีอกาสเข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสูเ่ครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณก์ารปฏิบัติ
สู่การสอนเพื่อสรา้งปัญญา คณุธรรม สมรรถนะและโลกทัศนส์ากลให้แก่
บัณฑิต 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดวสิัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังน้ี 
วิสัยทัศน์: “เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ไดร้ับการยอมรับในดา้นการศึกษา 
วิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม
อาเซียน” 
พันธกิจ:  

1. ผลิตวศิวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคณุภาพ และจริยธรรม 
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้อง

กับความต้องการทางสังคมอยา่งยัง่ยืน 
3. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม 

 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังน้ี 
วิสัยทัศน์: “เป็นภาควิชาทีผ่ลิตวศิวกรและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย รวมทั้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้น
คุณภาพสู่ระดับสากล” 
พันธกิจ: 

1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบรหิาร
จัดการ การท างานเป็นทีมมีความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ได้ มีความคิด รเิริ่ม สร้างสรรค์ มจีรรยาบรรณและจริยธรรม 

2. สร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้และตดิตามเทคโนโลยตี่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตรงกับ
ความต้องการอยู่เสมอ 

4. พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรียนรู้ การ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 

เอกสารแนบที่ 1.1-1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลยั  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เอกสารแนบที่ 1.1-2 

แสดงความสอดคล้องกันของวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯได้มีการ
เผยแพร่บนเวบไซต์อย่างชัดเจนดังเอกสารแนบ 1.1-1 
 
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยในการทีจ่ะพัฒนาบัณฑติให้มีคณุธรรม จรยิธรรม มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และ มคีวามรู้
ความสามารถในด้านการจัดการอตุสากรรม ดังเอกสารแนบ 1.1-2 
3. ปัจจุบันการเผยแพรผ่ลการเรยีนรู้ของหลักสูตรกระท าผ่านทางเวบไซต์ของ
หลักสตูรและภาควิชาฯ เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เกา่ไดร้ับทราบ และ
นอกจากน้ีหลักสตูรยังช้ีแจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแก่ศิษย์ปัจจุบันและ
อาจารยผ์ู้สอนผา่นทางรายวิชาสมัมนาการจดัการอุตสาหกรรม และการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังได้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาทั้ง specific 
และ generic ดังแสดงในเอกสารแนบท่ี 1.2-1 mapping  

เอกสารแนบ1.2-1 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่
รายวิชา Curriculum Mapping 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
กรรมการหลักสูตรได้ก าหนดผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตรไวด้ังนี้ 

1) ศิษย์ปัจจุบัน 
2) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน 
3) ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
4) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7) ศิษย์เก่า 
8) ผู้ใช้บัณฑิต เช่น อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการ 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ตาม แต่
หลักสตูรได้มีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับบริบทของภาควิชาฯ โดยท าการ
พิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯ เพือ่รับฟังความคิดเห็นจาก อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสตูรยังได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์
และพันธกิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ส่วนฝ่ายอุตสาหกรรม
นั้น หลักสูตรได้ท าการส ารวจแล้วเช่นกันดังเอกสารแนบ 1.3-1 
 

เอกสารแนบ 1.3-1 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

    

 

   

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรได้ถูกทบทวนทุก 5 ปี โดยในแต่ละครั้งของการ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ค านึงถึง
ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีความทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์  

เอกสารแนบ 2.1-1 
หนังสือแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดในรายวิชาต่าง ๆ ได้ถกูปรับปรุงในคราวการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ 2.1-1 (เอกสารเดียวกับเอกสารแนบ 2.1-1) 
หนังสือแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
รายละเอียดหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาได้ถูกเผยแพร่ต่อ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียผ่านทางเวบไซต์ของหลักสูตร จัดพิมพเ์ป็น
เล่มยื่นต่อคณะฯ มหาวิทยาลยั โดยไดร้ับหนังสือยืนยันการ
ได้รับหลักสูตร ส าหรับอาจารย์และนักศึกษานั้น หลักสตูรได้
ประชาสมัพันธ์รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
ผ่านทางกิจกรรมการปฐมนิเทศ 

เวบไซตห์ลักสูตร www.mim.psu.ac.th 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ งยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา น ามาพิจารณาร่วมกับระเบียบข้อก าหนดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้พิจารณา
ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และ
ข้อก าหนดดังกล่าว เช่น จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย
รายวิชาเรียนและวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยมีรายวิชาเรียนที่
เสริมสร้างความรู้เชิงลึกในด้านการจัดการอุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้
ข้อ 2) และวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่น าความรู้นั้นมาเสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา (ผลการเรียนรู้ข้อ 3) ทั้งนี้หลักสูตรยังได้ก าหนด
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นอย่างอ่ืน เช่น การน าเสนอและทักษะทางด้าน
การสื่อสาร เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล (ผลการเรียนรู้ข้อ 5) และ
นักศึกษาได้มีโอกาสอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมจริยธรรมใน
วงการวิชาการ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1)  

หลักสูตร มคอ.2 (www.mim.psu.ac.th) 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ความสอดคล้องระหวา่งผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ของแต่ละรายวิชาได้แสดงไว้ในเอกสารแนบที่ 3.2-1 

เอกสารแนบ 3.2-1  
(เอกสารเดียวกับเอกสารแนบ 1.2-1) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
รายวิชาในหลักสูตรมีการเชื่อมโยงและสอดรับกัน ยกตัวอย่างเช่น 

รายวิชาปรับพื้นฐานได้ถูกก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนเพือ่
พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอ 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยได้ถูกก าหนดให้เป็นรายวิชาในภาค
การศึกษาท่ี 2 เพื่อแนะแนวทางการท าวิจัยให้นักศึกษาเพื่อใหม้ีความ
พร้อมในการเรยีนรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

รายวิชาสัมมนาการจัดการอตุสาหกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
อภิปรายเกีย่วกับประเด็นท่ีส าคัญต่าง ๆ ในงานด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมและพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะที่จ าเป็นอื่น ๆ ใน
การเรยีนรู้ในระหว่างการศึกษาในหลักสตูร 

เอกสารแนบ 3.3-1 
แผนการศึกษาของนักศึกษา 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
1.ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดแล้วและเผยแพร่
บนเวบไซตม์หาวิทยาลัย  
2. หลักสูตรมีปรัชญาการศึกษาระบุไว้ในเล่มหลักสูตรแล้ว  
 

หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัซึ่งแสดงปรัชญา
การศึกษาของมหาลยั 
(http://www.eduservice.psu.ac.th/images/cont
ent/curriculum/pattana/2560/philosophy_PSU
.pdf) 
มคอ. 2 ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตร 
(www.mim.psu.ac.th) 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
1.หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ดังตัวอย่างเช่น  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 1 
- รายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม-มีการอภิปรายและจัดการ
อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปและจริยธรรมของนักวิจัย 
- รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย-มีการแนะน าโปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของ
สิ่งพิมพ์ออนไลน ์
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 2 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 3 
วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ เป็นรายวชิาที่ก าหนดให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่มี
ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเปน็การพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 4 
แต่ละรายวิชาได้มอบหมายงานใหน้ักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าหวัข้อ

มคอ.3 รายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม และ
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-
24-12-17-31/mim-time-table-2559 
 
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=inf
ormation_QA.html) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
พิเศษท้ังที่เป็นงานเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมความ
รับผิดชอบและทักษะการท างานรว่มกัน  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 5 
ในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ก าหนดให้
นักศึกษาต้องน าเสนอความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี เช่นเดียวกับในรายวชิาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 
นักศึกษาได้ถูกกระตุ้นให้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง  
 
ทั้งนี้การสัมฤทธ์ิผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกิจกรรมด้งกล่าว
ข้างต้นสามารถติดตามได้จากผลงานการตีพิมพ์และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
1. ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั หลักสูตรไดม้ีการอบรมเทคนิคการสืบคน้
ข้อมูลและเอกสารจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาไดส้ามารถหาความรู้ได้ดว้ยตนเอง และมีการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
ฐานความรู้ที่กว้างขึ้น 
2. การประเมินผลความสามารถในการเรยีนรู้ตลอดชีวิตกระท าผ่านการ
สอบในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนพินธ์ ทั้งการสอบความก้าวหน้าและ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ 

มคอ.3 
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-
01-24-12-17-31/mim-time-table-2559) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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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 and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
1.หลักสูตรได้มีการประเมินประวตัิการศึกษาที่ผา่นมาของนักศึกษา
แรกรับเข้าและให้นักศึกษาทุกคนต้องมีการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อให้
แน่ใจได้ว่านักศึกษาแตล่ะคนจะสามารถบรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวงั
ได้ ถึงแม้จะมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  
2. ในแต่ละรายวิชา ได้มีการประเมินผลตามเกณฑ์ของรายวิชานั้น ๆ 
ซึ่งอ้างอิงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. ก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรได้ท าการประเมินความกา้วหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาทุกคน ทุกภาคการศึกษา 
ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พร้อมทั้ง
เรียนผ่านทุกรายวิชาตามข้อก าหนดในหลักสตูร 

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าศึกษา
http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book59.php  
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to students 
รายละเอียดการประเมินผลนักศึกษาในแต่ละรายวิชาได้ถูกระบไุว้ใน 
มคอ. 3 ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การประเมินผล วิธีการประเมินผล สัดส่วน
น้ าหนักในแต่ละประเด็นที่ประเมนิผล เป็นต้น โดยแจ้งให้นักศึกษา
ทราบในช่วงก่อนการเรียน 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-
12-17-31/mim-time-table-2559) 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
การทบทวนผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชากระท า
ผ่านทาง มคอ. 3 และเช่นเดียวกับการประเมินวิธีการวดั ทั้งนี้หลักสตูร
ได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมด้วยเข่นกัน ปีละ  1 ครั้ง 
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-
12-17-31/mim-time-table-2559) 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
1. ผลการตรวจข้อสอบได้มีการแจ้งแก่นักศึกษาภายหลังจากการสอบ
ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้มีค าแนะน า ข้อสังเกตุการ
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และมีการประเมินผลการสอบภายใน 1-2 
วันหลังจากการสอบ 

แบบการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงข้อสงัเกตุการสอบ
วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์ (บส.3) 
(www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-
39/2016-10-07-02-45-03) 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอทบทวนผลการประเมินได้ ผ่านช่องทาง
ของมหาวิทยาลัย 

แบบฟอร์มขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload.aspx 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
                                              

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   
 

    

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

    

 

   

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

    

 

   

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน 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 

- 1.ได้มีการค านวณสัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการต่อนักศึกษา (FTEs) เพื่อ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจดัท าแผนอัตราก าลังสายวิชาการทุกปีการศึกษา 
โดยปัจจุบันสัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการของภาควิชาอยู่ที่ 1.38 
2. ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาฯ  เช่น การศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก การขอต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึ้น  

เอกสารแนบที่ 6.1-1 
แผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 
เอกสารแนบที่ 6.1-2 
แผนพัฒนาอาจารย์ของคณะฯ  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
1. ได้มีการประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และ
พบว่าปัจจุบันสัดส่วนดังกลา่วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. มีการตดิตามภาระงานสอน วิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์ ผา่น
การประชุมภาควิชาฯ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=inf
ormation_QA.html  

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

- 1. เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกอาจารย์เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาฯ ก าหนดกระบวนในการคัดเลือกเพิ่มเติม  เช่น  
ให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมภาควิชาฯ  รับทราบก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 
2. การประเมินกระบวนการคัดเลือกอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารแนบที่ 6.3-1 
ระเบียบ เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ 
 
 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
1. การก าหนดคณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ทุกระดบั
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. การประเมินผลอาจารย์ มีระบบในการประเมิน ได้แก่ ระบบการ
ประเมิน TOR  ระบบประเมินสมรรถนะ competency online และการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์  
3. มีการสัมภาษณผ์ู้รบัการประเมนิและเปดิโอกาสให้อาจารย์ชี้แจงผลงาน
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ได ้

เอกสารแนบที่ 6.4-1 
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ของ ม./คุณสมบัติของ
อาจารย์ 
เอกสารแนบที่ 6.4-2 
ระบบประเมิน TOR, Competency 
การแจ้งข่าวสารแก่ผู้รับการประเมิน  
(https://tor.psu.ac.th/) 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้อาจารยไ์ด้เสนอหัวข้อการอบรมที่สนใจจะ
เพิ่มพูนความรูโ้ดยมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
อาจารย์ยังสามารถยื่นขอลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นระยะเวลา 1 ปีได้ และ
ภาควิชาฯยังได้จัดจดักิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการแก่
อาจารย์  

เอกสารแนบที่ 6.5-1 
แผนการใช้เงินรายได้ของภาควิชาฯ (หมวดพัฒนา
บุคลากร) 
เอกสารแนบที่ 6.5-2 
หนังสือการขอลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
1. การน าผลงานทางด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ มา
ประกอบในการประเมินการเลื่อนเงินเดือน 

เอกสารแนบที่ 6.6-1  
ระบบ TOR Online (https://tor.psu.ac.th/) 

https://tor.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. มีการสนับสนุนการรวมกลุม่อาจารย์เพื่อให้บริการวิชาการแก่หนว่ยงาน
ภายนอก (การจัดหาห้องท างานของเจ้าหน้าท่ีโครงการและอนมุัติเวลาการ
ท างานนอกสถานท่ีในโครงการดังกล่าวแก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ) 
3. ภาควิชาฯ ไดส้นับสนุนสถานท่ีส าหรับการท าวิจัยแก่อาจารย์ และ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์บทความ  

 
 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
การบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยและเผยแพรผ่่านเว็บไซตภ์าควิชา เอกสารแนบที่ 6.7-1 

ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 
Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

4 
5 

1 
5 

5 
10 

1.27 3/5 = 60% 
5/10 = 50% 

Full-time Lecturers 10 6 16 0.11 9/16 = 56.25% 
Part-time Lecturers 1 - 1 - - 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- 1 1 - 100% 

Total 20 13 33 1.38  
 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2559 1.38 58.88 42.66 

 
Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2559 - 15 - 1 16 2.06 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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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 
1. มีแผนอัตราก าลัง  4 ปี ซึ่งอยู่ในระบบเดียวกันกับคณะ 
2. มีการประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์ของคณะและลักษณะงานของภาควิชาฯ 

เอกสารแนบที่ 7.1-1 
แผนอัตราก าลัง 4 ปี 
 
ผลค านวณสดัส่วนอาจารยต์่อนักศกึษา FTES 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.
html 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined 
and communicated 
1. มีระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งตาม
กระบวนการของคณะฯ   
2. มีเกณฑ์พิจารณาการขึ้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของ ม.  
แต่ไมม่ีการประเมินกระบวนการคดัเลือก เนื่องจากด าเนินการ
ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

เอกสารแนบที่ 7.2-1 
ระเบียบ ขั้นตอนการสรรหาฯ 
เอกสารแนบที่ 7.2-2 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มีระบบประเมิน Competency Online  แต่ไม่มีการประเมิน
กระบวนการประเมิน Competency เนื่องจากด าเนินการตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

เอกสารแนบที่ 7.3-1 
ระบบ Competency Online 
 

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

- 1. ภาควิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเอง และ
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  การเสริมสร้างสุขภาพ “ซูมบ้า”  

- 2. มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมพัฒนางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน  

เอกสารแนบที่ 7.4-1 
แผนการใช้เงินรายไดภ้าควิชาฯ 
เอกสารแนบที่ 7.4-2 
ตัวอย่างโครงการพัฒนางานของบคุลากรฯ 

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

- 1. มีการจัดกิจกรรมแผนพัฒนางานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยการน าผลงานท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเลื่อนเงินเดือน 

- 2. มีการส่งเสริมให้บคุลากรส่งผลงานประกวดนวตักรรมในระดับ
คณะ 

 

เอกสารแนบที่ 7.5-1 
ตัวอย่างแผนพัฒนางานบุคลากร 
เอกสารแนบที่ 7.5-2 
โครงการพัฒนางานของบุคลากรที่ส่งไปยังคณะฯ 
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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 5 3 1 - 9 
IT Personnel - 1 - - 1 
Administrative Personnel 1 3 - - 4 
Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

- - 1 - 1 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
คุณสมบัติของผูส้มัครระบไุว้ในหลกัสูตรและประกาศรับสมัคร
คัดเลือก 

รายละเอียดคุณสมบตัิของผู้สมคัรในเล่มหลักสตูรที่ 
www.mim.psu.ac.th 
รายละเอียดคุณสมบตัิผูส้มัครในประกาศรบัสมคัรคดัเลือกที่ 
(www.grad.psu.ac.th) 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสตูรได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามทีร่ะบไุว้
ในข้อก าหนดในเล่มหลักสตูรหรือไม่ และมีการสอบสัมภาษณโ์ดย
คณะกรรมการสอบคดัเลือก 

ก าหนดการรับสมัคร ของบัณฑติวทิยาลัย 
(www.grad.psu.ac.th) 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
หลักสตูรมีกระบวนการในการตดิตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการประชุมหลังจากก าหนดการสอบปลายภาค 
ก่อนประเมินผลหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
นอกจากน้ี หลักสตูรยังตดิตามสถานะของนักศึกษาแต่ละคนผ่าน
ทางรายวิชาสัมมนาการจดัการอุตสาหกรรม  
 

ตารางสอบความก้าวหน้า 
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-
12-17-66/2017-08-07-03-12-10/12-2016-08-18-04-
28-47/176-2-2560) 
มคอ.3 รายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2-
uncategorised/187-3-2-2559) 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
กิจกรรมเสริมหลักสตูรส่วนใหญ่จะถูกบรรจุในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย เช่น การอบรมเทคนคิการสืบค้นเอกสาร การอบรมการเขียน
บทความ การอบรมการใช้  MSWord ขั้นสูง และรายวิชาสมัมนา
การจัดการอุตสาหรรมจะจัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

มอค. 3 รายวิชาระเบยีบวิธีวิจัยและรายวิชาสัมมนาการ
จัดการอุตสาหกรรม 
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-
12-17-31/mim-time-table-2559) 
 
กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2-
uncategorised/180-2560-2) 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 
นอกจากกิจกรรมเสริมหลักสตูรแล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ 
ส าหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา เพือ่เสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยการจัด
กิจกรรม MIM สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างรุ่น
พีแ่ละรุ่นน้อง โดยก าหนดจดัเป็นประจ าทุกปี  

กิจกรรมMIM สัมพันธ์
(http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-
12-17-31/mim) 
 

 
 
 
 
 

http://www.mim.psu.ac.th/
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-31/mim-time-table-2559
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-31/mim-time-table-2559
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-31/mim
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-31/mim
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 46 32 25 

2556 34 25 15 

2557 46 38 24 

2558 24 19 15 

2559 31 25 18 

 

Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2559 18 10 21 6 4 59 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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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 
1. มีระบบแจ้งซ่อมแซมสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปรับปรุง 
2. มีการเตรียมบุคลากรในการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ
ต่าง ๆ  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาคารสถานท่ี 
อุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ4. มีการส ารวจ
ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีอยูห่รือไม่ในแตล่ะปีการศึกษา มีการ
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน 

เอกสารแนบที่ 9.1-1 
ตัวอย่างใบแจ้งซ่อมระบบสาธารณปูการ 
เอกสารแนบที่ 9.1-2 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหน้าทีซ่่อมระบบสาธารณูปการ 
เอกสารแนบที่ 9.1-3 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
เอกสารแนบที่ 9.1-4 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และเอกสารจ าหนา่ยพัสด ุ
 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
1.การจัดหาหนังสือและแหล่งข้อมลูอ้างอิงได้กระท าผ่านการบริหาร
จัดการของหอสมดุกลาง ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือท่ีจ าเป็นส าหรับ
การเรยีนแล้ว ยังมีฐานข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาไดส้ืบค้นข้อมลูส าหรบัการท าวิจัย โดยภาควิชาฯไดม้ี
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรจ์ากห้องท างานของนักศึกษาเช่ือมโยง
เข้ากับระบบของคณะฯและมหาวทิยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การท างานของนักศึกษา 
2. นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้รับการจัดสรรงบในการสั่งซื้อหนังสือ
เพื่อการเรยีนการสอนเข้าหอสมุดส่วนกลาง  
3. การประเมินความพึงพอใจจัดท าในภาพรวมของหอสมดุ
ส่วนกลาง 

เอกสารแนบที่ 9.2-1 
แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือเข้าหอสมุดฯ 
 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
1. ปัจจุบันภาควิชาฯ มีห้องปฏิบตักิารทั้งในส่วนการเรียนการสอน
และการท าวิจยั ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนสามารถขอใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์และสถานท่ีในห้องปฏิบตักิารนั้นๆเพื่อการท าวิจัยผ่านทาง
ระบบการขอใช้ห้องของภาควิชาฯ 
2. ภาควิชาฯ มีแบบประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอของ
ครุภณัฑ์ วัสดุอุปกรณ ์

แบบประเมินความพึงพอใจความเพียงพอของครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
1. ภาควิชาฯ สนับสนุนการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของระบบ e-
learning โดยท าการตดิตั้งจุดปลอ่ยสัญญาณอินเตอร์เนต็หลายจุด 
และยังตดิตั้งช่องสัญญาณอินเตอรเ์น็ต (LAN) เพิ่มเติมในห้องท างาน
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล 
2. การท าแบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการระบบ
สารสนเทศภายในภาควิชาฯ 
 

เอกสารแนบที่ 9.4-1 
แบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs 
are defined and implemented 
1. ภาควิชาฯ มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 5ส ตามนโยบายของ
คณะฯ เข้าร่วมการประเมินและประกวดพื้นท่ี 5 ส ทุกปี นอกจากน้ี
ยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและหอ้งพยาบาลส าหรับการปฐม
พยาบาลนักศึกษาที่อาจไม่สบายหรือไดร้ับบาดเจ็บระหว่างการเรียน
หรือการท างาน 
2. ส าหรับนักศึกษามสุลิม ห้องละหมาดได้ถูกจัดเตรยีมไว้ท่ี
ส่วนกลางของคณะฯ 

เอกสารแนบที่ 9.5-1 
แบบประเมินพื้นที่ 5ส 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1 Stakeholders’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] 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
กรรมการหลักสูตรได้ก าหนดผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตรไว้
ดังนี ้

1) ศิษย์ปัจจุบัน 
2) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร

และอาจารย์ผูส้อน 
3) ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
4) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7) ศิษย์เก่า 
8) ผู้ใช้บัณฑิต เช่น อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการ 

การพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อมูลจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และข้อคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผูส้อน ร่วมกับการสมัภาษณ์จากผู้มสี่วน ไดเ้สยี  

เอกสารแนบ 10.1 ภาพการสัมภาษณ์จากผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะเสนอรายช่ือ
กรรมการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง  
2) คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นและวิพากษ์หลักสูตรทุกครั้งที่มี
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
3) ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 

ระเบียบบังคับของ ม.อ. (การพัฒนาหลักสตูร) 
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 
กระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาภายในหลักสูตรไดร้ับการ
ประเมินโดยอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ตามแบบ มคอ. 5 
ซึ่งมีการจัดท าทุกสิ้นภาคการศึกษา และจากการประเมินผลการ
สอนของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาโดยนักศึกษาในทุก ๆ ภาค
การศึกษา 
 
 

มคอ.5 (www.tqf.psu.ac.th) 
ระบบประเมินการสอนอาจารยโ์ดยนักศึกษา
https://tes.psu.ac.th/login.asp 

http://www.tqf.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
มีการน างานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
เช่น ระเบียบวิธีวิจัย  

มคอ 3. (http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-
12-17-31/mim-time-table-2559) 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected 
to evaluation and enhancement 
มีการจัดท าแบบประเมินส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
(https://goo.gl/forms/Ig4dro8AUhkDHEMS2) 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
ภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้น าเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรในคราวประชุม
ภาควิชาฯ ประจ าแตล่ะเดือน มีการส ารวจความพึงพอใจจาก
นักศึกษาในทุกภาคการศึกษาโดยแลกเปลีย่นความคดิเห็นกันใน
รายวิชาสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยให้เกดิประสิทธิภาพในการท างาน 
ส าหรับศิษย์เก่านั้น ได้มีการส ารวจความคิดเห็นผ่านทางระบบ
คณะฯและภาควิชาฯเมื่อศิษย์เก่ากลับมาในโอกาสรับปริญญาบัตร  

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA
.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-31/mim-time-table-2559
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-17-31/mim-time-table-2559
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

เกณฑ์จ านวนข้ันต่ าในการจบการศึกษาและการตกออกไดม้ีก าหนดไว้ใน
แผนประกันคุณภาพของหลักสตูร และได้มีการรายงานผลจ านวน
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาและตกออกในแต่ละปีในท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสตูร และทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีที่ผา่นมาได้มีการแสดงไว้ในเวบไซต์ของหลักสูตร 

ระบบประกันคณุภาพหลักสตูร
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-
24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03 
รายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีท่ีผ่านมา
2559http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-
01-24-12-17-66/2017-08-07-03-12-10 

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

 

เกณฑ์เวลาการศึกษาเฉลี่ยในหลักสูตรของนักศึกษาบณัฑิตศึกษาไดถู้ก
ก าหนดไว้ในแผนประกันคณุภาพของหลักสูตร  และได้มีการรายงานผล
เวลาเฉลี่ยในการศึกษาทุกปี ปัจจบุันเวลาการศึกษาเฉลี่ยของนักศึกษา
ในหลักสูตรอยู่ที่ 3.40 ปี 

ระบบประกันคณุภาพหลักสตูร
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-
24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03 

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

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked 
for improvement 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องผ่านการท าวิจยัประเภทต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย คือ  
- นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้องเสนอผลงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ตอ่ท่ี
ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง และยื่นเสนอบทความต้นฉบับ (Manuscript) ต่อวารสารทาง
วิชาการ ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และอยู่ในฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการยอมรับระดบันานาชาติ เช่น 
Web of Science, SCOPUS, หรอื Ei Compendex หรือ ฐานข้อมูล
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรให้
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   
- นักศึกษา แผน ข ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ต่อที่ประชุมการ
น าเสนอผลงานสารนิพนธ์หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือ มี
หนังสือรับรองการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน ์
ซึ่งผลการท าวิจัยและหนังสือรับรองการน าผลงานวิจยัไปใข้ประโยชน์ได้
มีการรายงานไว้ในรายงานประเมนิผลคณุภาพหลักสูตร 

ระบบประกันคณุภาพหลักสตูร
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-
24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03 

 

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

 
 
 
 
 

http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03
http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2016-01-24-12-13-53/2016-09-29-07-55-03
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Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year Cohort Size 
% completed first degree in % dropout during 
2 

Years 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Year 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 25 4 5 - - 12 - - - 
2556 15 5 3 3 - - 1 - - 
2557 24 3 6 - - - - - - 
2558 15 4 - - - 5 - - - 
2559 18 - - - - - - - - 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ดังจะเห็นได้จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดยหลักสูตรที่มีความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจของหน่วยงานข้างต้น 

2. หลักสูตรมีศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในสนับสนุน
การเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. บุคลากรสายสนับสนุนภายในภาควิชาฯ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถช่วยส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์และ

นักศึกษาได้อย่างเต็มที ่
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาหลักสูตรยังไม่ชัดเจนและยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

นอกจากนี้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรยังขาดการเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
3. หลักสูตรยังไม่มีระบบเก็บข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลการได้งานท าของศิษย์เก่า เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

4. โครงสร้างพ้ืนฐานบางอย่างยังไม่สนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนและการท าวิจัยเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด เช่น เครื่องปรับอากาศช ารุด หรือตัวจ่ายสัญญาณท างานบกพร่อง 

5. หลักสูตร ยังไม่มีการทวนสอบและประเมินกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
 
แนวทางการพัฒนา  

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

 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ระดับหลักสูตร 

1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับปริญญาโท 59 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

5 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

1 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

2 

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 4 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 13 
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ภาคผนวก 
เอกสารแนบที่ 1.1-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ 

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" 
พันธกิจ 
พันธกิจ 1  พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดย

ให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่

เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม 

สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
ที่มา : http://www.psu.ac.th/th/vision 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
3. สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม 

ที่มา : http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิสัยทัศน์ 

 เป็นภาควิชาที่ผลิตวิศวกรและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการ
 ของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นคุณภาพสู่ระดับสากล 
พันธกิจ 

 1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การท างานเป็นทีมมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 2. สร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่สากล 
 3. บูรณาการองค์ความรู้และติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการอยู่เสมอ 
 4. พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ที่มา : http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/2014-05-13-17-27-58/histor 

http://www.psu.ac.th/th/vision
http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission
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เอกสารแนบ 1.1-2 ความสอดคล้องกันของวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

วิสัยทัศน/์พันธกจิ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย                
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปน็มหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ีผลิตบณัฑิต 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"      

 
     

 
  

 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย                
 พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก

เศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู้้ใฝรู่้ไดม้ีโอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
∕   ∕ ∕ ∕          

 พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

   ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕      

 พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณก์ารปฏิบัตสิู่การสอนเพื่อ
สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บณัฑิต 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕          

วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์                
เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รบัการยอมรบัในด้านการศึกษา วิจยั และการประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แกส่งัคมอาเซียน      

 
     

 
∕ ∕ ∕ 

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์                

1.ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคณุภาพ และจรยิธรรม ∕ ∕ ∕             
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วิสัยทัศน/์พันธกจิ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2.สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

   ∕ ∕ ∕    ∕ ∕ ∕   
 

3.สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม          ∕ ∕ ∕    
วิสัยทัศน์ของภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ                
เป็นภาควิชาที่ผลิตวิศวกรและสร้างสรรคผ์ลงานวิจยั รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นคุณภาพสู่ระดับสากล 

     
 

     
 

  
 

พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ                
1.ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การท างานเป็นทีมมี
ความสามารถในการวเิคราะห์และการแก้ปัญหาได้ มคีวามคิด ริเริม่ สร้างสรรค์ มจีรรยาบรรณและ
จริยธรรม 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕   
 

2.สร้างองค์ความรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสูส่ากล  

 
 ∕ ∕ ∕      

 
∕ ∕ ∕ 

3.บูรณาการองค์ความรู้และติดตามเทคโนโลยีตา่ง ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงใช้ในการเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการอยู่เสมอ  

 
 ∕ ∕ ∕      

 
∕ ∕ ∕ 

4.พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรียนรู้ การเผยแพรผ่ลงานวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  

 
   

 
   ∕ ∕ ∕   
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เอกสารแนบ 1.2-1 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              

 
 
 
 
 



 
 

64 
 

 
 เอกสารแนบ 1.2-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (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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เอกสารแนบ 1.2-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (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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เอกสารแนบ 1.2-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (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  สารนิพนธ์              
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เอกสารแนบ 1.3-1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

1. มีความสามารถ
ด้านการ
ประกอบการใน
อุตสาหกรรม 

2. มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

X  

1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

X  

1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่พื่อการ
ทบทวนและแก้ไข 

X  

2. ความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักท้ัง
พื้นฐานและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ทางสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

 X 

2.2 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจบุันท่ีมีต่อ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

 X 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

3.1 สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการ
ด าเนินการในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 X 

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ศาสตร์และ
บูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผล 

 X 

3.3 มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรูเ้ดิม 

 X 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผด
ชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

X  

4.2 มีความรับผดิชอบในการด าเนนิงานของตนเองและร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

X  

4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพ่ิมพูนประสทิธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

X  

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านตา่งๆ 

 X 

5.2 สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคลกลุม่ต่างๆทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 X 
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เอกสารแนบ 2.1-1 หนังสือแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 3.3-1 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 
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เอกสารแนบ 3.3-1 แผนการศึกษา (ต่อ) 

   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 6.1-1 แผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 

 

 
ที่มา : https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search
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เอกสารแนบ 6.1-2 แผนพัฒนาอาจารย์ของคณะฯ  
 

 
ที่มา : https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=EndDoc 

 

https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=EndDoc
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เอกสารแนบ 6.3-1 ระเบียบ เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ 
 

 
 

ที่มา : http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_332.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_332.pdf
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เอกสารแนบ 6.4-1 มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัย/คุณสมบัติของอาจารย์ 

 
 

ที่มา : http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_339.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_339.pdf
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เอกสารแนบ 6.4-2 ระบบประเมิน TOR, Competency 
ระบบประเมิน TOR 

 
 
ที่มา : https://tor.psu.ac.th/ 
 
ระบบ competency online 

 
 

ที่มา : https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx 

https://tor.psu.ac.th/
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx
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เอกสารแนบ 6.5-1 แผนการใช้เงินรายได้ของภาควิชาฯ (หมวดพัฒนาบุคลากร) 
 

 

 
ที่มา : https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search
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เอกสารแนบ 6.5-2 หนังสือการขอลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

 
ที่มา : https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search 

https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=Search
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เอกสารแนบ 6.6-1 ระบบ TOR Online เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://tor.psu.ac.th/ 
เอกสารแนบ 6.7-1 ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
ที่มา : http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/publication 

 

 
ที่มา : https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/ 

 

 
ที่มา : http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/information-sys 

https://tor.psu.ac.th/
http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/publication
https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/
http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/information-sys
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เอกสารแนบ 7.1-1 แผนอัตราก าลัง 4 ปี (เหมือนกับเอกสารแนบ 6.1-1) 
เอกสารแนบ 7.1-2 ผลค านวณสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา FTES (เหมือนกับเอกสารแนบ 6.1-2) 
เอกสารแนบ 7.2-1 ระเบียบ ขั้นตอนการสรรหาฯ (เหมือนกับเอกสารแนบ 6.3-1) 
เอกสารแนบ 7.2-2 หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

 
 

ที่มา : http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_317.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_317.pdf
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เอกสารแนบ 7.3-1 ระบบ Competency Online 
ระบบ competency online 

 
ที่มา : https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx
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เอกสารแนบ 7.4 -1 แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ  

ที่มา: https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=EndDoc 
 

https://edoc.psu.ac.th/Task.aspx?mode=EndDoc
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เอกสารแนบ 7.4-2 ตัวอย่างโครงการพัฒนางานของบุคลากร 
 

 
ที่มา : ข้อมูลบันทึกในระบบ Sharepoint ของภาควิชาฯ 

 
เอกสารแนบ 7.5-1 ตัวอย่างแผนพัฒนางานบุคลากร (เอกสารเดียวกับเอกสารแนบท่ี 6.1-2) 
เอกสารแนบ 7.5-2 โครงการพัฒนางานของบุคลากรที่ส่งไปยังคณะฯ (เอกสารเดียวกับเอกสารแนบ     

7.4-2) 
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เอกสารแนบ 9.1-1 ตัวอย่างใบแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปการ  

 
ที่มา : http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/download/Form-repair.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/download/Form-repair.pdf
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เอกสารแนบ 9.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ซ่อมระบบสาธารณูปการ 
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เอกสารแนบท่ี 9.1-3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
ที่มา : 
https://docs.google.com/forms/d/1v2t21ULPXridNKEBasK5Wbnu_sZUOOQGOrFyWQkKgqU/vie
wform?edit_requested=true 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1v2t21ULPXridNKEBasK5Wbnu_sZUOOQGOrFyWQkKgqU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1v2t21ULPXridNKEBasK5Wbnu_sZUOOQGOrFyWQkKgqU/viewform?edit_requested=true
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เอกสารแนบ 9.1-4 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2559 
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เอกสารแนบ 9.2-1 แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือเข้าหอสมุดฯ 
 

 
ที่มา :  
https://archive.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_alphacontent&ordering=10&limi
tstart=0&limit=30&Itemid=30&lang=th 
 

https://archive.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_alphacontent&ordering=10&limitstart=0&limit=30&Itemid=30&lang=th
https://archive.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_alphacontent&ordering=10&limitstart=0&limit=30&Itemid=30&lang=th
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เอกสารแนบ 9.5-1 แบบประเมินพื้นที่ 5 ส 
 

 
 

ที่มา: http://www.5s.eng.psu.ac.th/eval-5s-area 

http://www.5s.eng.psu.ac.th/eval-5s-area
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เอกสารแนบ 10.1 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย  
คุณจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


