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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ เป็นรายงานประจ าปีในรอบปีการศึกษา 
2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)  โดยใช้เกณฑ์ ASEAN University 
Network – Quality Assurance (AUN-QA) เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงให้ดี
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี

การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก และมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ที่สอนในภาคปกติ และมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม ที่สอนในภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตนี้  เป็นหลักสูตรปรับปรุง
ในปี พ.ศ. 2553  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557  โดยท าการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สาระส าคัญ
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมการผลิตและสามารถน าความรู้และทักษะไป
แก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยีด้านการผลิต ระบบคุณภาพการจัดการการผลิตและ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมในงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการวิเคราะห์/ออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
และสามารถแข่งขันได้   ในปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม  อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรนี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการจัดการการด าเนินงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการส าหรับการแข่งขันด้านการค้า
อย่างเสรี นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ยังสามารถสรรค์สร้างและแก้ปัญหาความขาดแคลน
บุคลากรในวิชาชีพวิศวกรรมการผลิตที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็น
อย่างดี 
  
1.2 แผนการด าเนินงานการประเมินตนเอง 
 แผนการด าเนินงานการประเมินตนเองของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีการบูรณา
การเข้ากับกระบวนการที่ส าคัญของภาควิชา ได้แก่ กระบวนการจัดท าหลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์
และการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับหลักสูตร  ทั้งคณาจารย์  นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ 
กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากร สนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการประเมินนักศึกษาแรกเข้า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา กระบวนการรับฟัง
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการติดตามบัณฑิต 
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กระบวนการในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1. แต่งตั้งทีมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2. น าเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมาก าหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ

น าเสนอ 
3. จัดท ารายงานประเมินตนฉบับร่าง 
4. ปรับปรุงและแก้ไขรายงานประเมินตนเอง 
5. จัดส่งรายงานประเมินตนเองส่วนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ด าเนินการประเมินคุณภายใน 
7. ประกาศผลการประเมินพร้อมกับการประเมินจากภายนอก 

 
1.3 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  
 ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดย
คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ขึ้นตาม แผนพัฒนาภาคใต้ในขั้นต้นคณะกรรมการจัดท าโครงการคิดกันว่าจะจัดตั้งในระดั บ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายเป็น
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินการตามโครงการถึงขั้นส ารวจบริเวณที่จะก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย โดยท าการส ารวจที่ทุ่งนเรนทร์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แต่การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะไม่ได้รับงบประมาณในปี 2506 ประกอบ
ทั้งในช่วงนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาล และได้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่ โดยมี พ.อ.ถนัด 
คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในรัฐบาลชุดนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่ ได้ด าเนินการตามโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัย
ในภาคใต้ต่อไปจนถึงปี 2508 คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติในหลักการ 2 ประการคือ 

- ให้มีมหาวิทยาลัยภาคใต้ โดยมีศูนย์กลางที่ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี โดยให้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นก่อนและมีโครงการที่จะจัดตั้งคณะวิชา
ต่างๆ กระจายตามจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ เช่น จะจัดตั้งคณะครุศาสตร์และคณะ
รัฐศาสตร์ ที่ต าบลเขาตูม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ที่
ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และจะจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

- ให้มีงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามข้อ 1 ในปี 2509 เป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท 
 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ภาคใต้ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
เริ่มด าเนินการให้มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 
2509 โดยมุ่งที่จะใช้เป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อน ในขณะที่ด าเนินการก่อสร้างที่จังหวัด
ปัตตานีนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีชื่อเป็นทางการจึงใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้"และมีส านักงาน
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอยู่ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ 
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในระยะนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อยู่ในรูปของ
คณะกรรมการ (คือคณะกรรมการด าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้) โดยมีประธานคณะกรรมการ
ท าหน้าที่เหมือนอธิการบดี ซึ่งในขณะนั้นคือ พ.อ.ถนัด คอมันตร์ ต่อมาคณะกรรมการฯ เห็นว่า เพ่ือให้
สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจของประชาชนชาวไทย และเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
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ควรได้น าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือขอพระราชทานชื่อ ให้แก่
มหาวิทยาลัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ว่า 
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวง
สงขลานครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน
ส าคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็น "วันสงขลานครินทร์" 
 ในปี 2510 มหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่น
แรกของมหาวิทยาลัย จ านวน 50 คน โดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เช่นเดียวกัน ด้านการเรียนการสอนนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้เสนอให้
ตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพ่ือเป็นแกนกลางบริการสอนวิชาพ้ืนฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนักศึกษาแล้ว และแก่คณะอ่ืนๆ ที่จะเปิดรับต่อไปในเดือน 
พฤษภาคม 2510 มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์รุ่นแรกจ านวน 5 คน คือ ดร.ประดิษฐ์ เชยจิตร ดร.ปรีดา 
วิบูลย์สวัสดิ์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ อาจารย์เย็นใจ เลาหวณิชย์ และ ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ ท าการสอน
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้ น ได้รับความร่วมมือในการสอน 
และวัสดุอุปกรณ์การทดลอง จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพฯ 
 ในระหว่างที่การด าเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ปัตตานีด าเนินการแล้วเสร็จ เป็น
บางส่วนแล้วนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และคณะอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยได้
เดินทางไปส ารวจดูแลการก่อสร้าง และพบว่าบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นอาคาร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะสภาพพ้ืนดินเป็นที่ลุ่มและดินมีความอ่อนมาก ไม่สามารถรองรับ
น้ าหนักเครื่องจักร หรือรับน้ าหนักอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นอาคารใหญ่ๆ ได้ และอีกประการ
หนึ่ง บริเวณนี้อยู่ติดชายทะเล ความชื้นและไอน้ าจากทะเลจะท าให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของ
คณะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพได้ง่าย คณะส ารวจจึงเห็นว่าปัตตานี
เหมาะที่จะใช้เป็นอาคารคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิชาทางศิลปศาสตร์มากกว่า ส่วนอาคารของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น คณะส ารวจได้พิจารณาหาสถานที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม คณะส ารวจเห็น
ว่าบริเวณท่ีต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
มาก คณะส ารวจจึงได้ติดต่อกับคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ก็ได้
บริจาคท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นจ านวน 690 ไร่ เพ่ือให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส่วนในด้านการ บริหารนั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้วันที่ 13 
มีนาคม ของทุกปี เป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป็น "วันสถาปนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย "  แ ล ะ ใ น วั น ที่  8  เ ม ษ า ย น  2 5 1 1  ก็ มี ป ร ะ ก า ศ แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 ส านักงานอธิการบดี 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 และในวันที่ 17 เมษายน 2511 ก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ 
ฯพณฯ พ.อ. ถนัด คอมันตร์ เป็นอธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นรองอธิการบดี 
ในปี 2511 มหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก จ านวน 60 คน เป็นนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ 25 คน โดยในภาคการศึกษาแรกก็ยังคงใช้อาคาร
เรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อยู่ เมื่อการก่อสร้างอาคารที่ปัตตานีแล้วเสร็จ
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เป็นบางส่วน ในภาคการศึกษาที่ 2 คณะอาจารย์และนักศึกษาก็ได้ย้ายมาที่ศูนย์ปัตตานีพร้อมกันใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ส่วนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ยังคงอาศัยเรียนที่กรุงเทพฯ ต่อไป 
ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคม 2511 มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการ ซึ่ง
ประกาศเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2511 โดยประกาศฯ ใหม่ ให้เพิ่มคณะศึกษาศาสตร์เป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
 ส าหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น 
เริ่มก่อสร้างในปี 2512 เมื่อการก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จในปี 2514 วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจ าที่
ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย้ายตามลงมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2515 ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จ านวน 60 คน 
และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย้ายมายังศูนย์หาดใหญ่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2515 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ท าการมาอยู่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างถาวรภายในปี 2514 
 จากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ ก็ด าเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้า และได้เปิด
คณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี 35 คณะ/วิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ เปิ ดสอน
สาขาวิชาการต่างๆ จ านวน จ านวน 326 สาขา เป็นการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและบัณฑิตศึกษา 
174 สาขา ปริญญาตรี (4-6 ปี) 152 สาขา ซึ่งพอจะสรุปพัฒนาการได้ตามล าดับดังนี้ 
         ปี 2510 - รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
            2511 - รับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
            2512 - รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
            2516 - รับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  
            2517 - รับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
            2518 - รับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
            2519 - รับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
            2520 - รับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
                    - รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (อนุปริญญา)  
            2522 - รับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  
                    - รับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเคมีศึกษาเป็นสาขาแรก 
            2526 - รับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
            2528 - รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
            2529 - รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (1 ปี และ 2 ปี)  
            2532 - รับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
            2533 - รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (อนุปริญญา) 
                    - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต  
             2534 - รับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโครงการขยาย
การศึกษาที่จังหวัดตรัง  
            2535 - โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
            2536 – โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
            2537 - รับนักศึกษาคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต  
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            2538 - รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีเป็นสาขาแรก  
            2539 - พัฒนาโครงการขยายการศึกษาท่ีจังหวัดตรัง เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ 
            2540 - โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ 
            2542 - รับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
             2543 - เปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต 
เป็นโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ 
                    - จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี 
                    - จัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่วิทยาเขตปัตตานี 
            2545 - จัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร ที่วิทยาเขตปัตตานี 
                    - จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
                     - เปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็น
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 
            2546 - จัดตั้งคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ ที่วิทยาเขตตรัง 
            2546 - จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
            2547 - ก าหนดให้จัดการศึกษาท่ีภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นเขตการศึกษา 
            2548 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย  
                    - เปิดรับนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษา
ในโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
                   - จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่เขตการศึกษาภูเก็ต 
           2549 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี  
           2550 - จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  
           2551 - จัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย  
                   - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 
                    - เปลี่ยนชื่อ “คณะเทคโนโลยีและการจัดการ” เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และเปลี่ยนชื่อ “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” เป็น คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  
       2552 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  
                  - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  
        2553 -จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง 
        2554 -จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์  
  2556 - จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง  
    - จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  
  2557 - จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  
  2559 - จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่
ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
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ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
 เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
(เอกสารสารอ้างอิง 1.3.1)  เพ่ือให้หลักสูตรได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
 
1.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  เ ป็ น ค ณ ะ แ ร ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น พ ร้ อ ม กั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2510 ขณะนั้นใช้ชื่อ "มหาวิทยาลัยภาคใต้" 
 สถานที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดด าเนินการสอน
มาแล้วมากกว่า 45 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาหลายรุ่น 
 การรับนักศึกษารุ่นแรก เริ่มรับนักศึกษาในปีนั้นจ านวน 50 คนแต่ในขณะนั้นสถานที่
ศึกษา ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องฝากนักศึกษาในขณะนั้นไปเรียนที่ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปก่อน การเรียนการสอนในช่วงนั้นเป็นไป
ด้วยความยากล าบากมาก ซึ่งปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ช่วงแรกของการ
ด าเนินงานได้เปิดสอนเพ่ือผลิต บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 การด าเนินการในระยะแรก ในช่วงแรกปี พ. ศ. 2511-2513 ประสบกับปัญหาขาด
แคลนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ ด้านการเรียนการสอนบางวิชาอย่างมาก เช่น ในหมวด
วิชาช่างเบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส่วนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ใช้คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์จาก
โรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ที่มี
ทุนผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ มาช่วยสอนในระหว่างนั้นได้รีบเร่งก่อสร้างที่ท าการถาวร ของ
คณะฯ ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไป
พร้อมๆ กัน 
 ผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ในปี พ. ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ ได้เสร็จสิ้น พร้อม
กับได้มีการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาไว้บ้างแล้ว ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน จึงได้ย้าย
นั กศึ กษาชั้ นปี ที่  2 3 และ  4 ร วมประมาณ 200 คนมา เ รี ยนที่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังคงให้เรียนอยู่ที่ส านักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไป
อีกหนึ่งภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาท่ีสองของปีการศึกษาเดียวกัน จึงย้ายนักศึกษาทั้งหมดมา
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้นในปีพ. ศ. 2514 นี้เอง
ที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจ านวน 13 คน 
 
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 พันธกิจ 1 ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
 พันธกิจ 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับคาม
ต้องการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
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 พันธกิจ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคมมีบางส่วนแต่ไม่
ครอบคลุม 
 
1.5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เปิดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแห่งแรกของ
ภาคใต้  วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) เป็นวิศวกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการเพ่ือใช้ในการวางแผน 
การด าเนินการและการควบคุมใช้งานในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานผลิต (Manufacturing) งาน
บริการ (Service) ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างคุ้มค่า 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความพร้อมใน ด้าน
ทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ ส าหรับบริการแก่บุคลากรและนักศึกษา อีก
ทั้งหน่วยงานที่บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การฝึกอบรมด้านคุณภาพ ISO 9002, ISO 14000, PM, 
TPM, QC, 5ส. หลักการจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ท าวิจัยในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ ามันปาล์มขนาดเล็ก งานวิจัยการตัดโลหะ งานวิจัยด้านหล่อโลหะ
และเซรามิกส ์และงานวิจัยด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ปัจจุบันเปิดสอนนักศึกษาปริญญา
ตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
และระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
ประวัติ 
พ.ศ. 2516 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2540 เปิดสอนเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการผลิต 
พ.ศ. 2542 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 9002 ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 
ให้บริการการศึกษาจาก บริษัท Quality Science Universal Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
พ.ศ. 2548 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
พ.ศ. 2548 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2553 เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
วิสัยทัศน์ ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ 
 เป็นภาควิชาที่ผลิตวิศวกรและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นคุณภาพสู่ระดับสากล 
 
พันธกิจภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การ
ท างานเป็นทีมมีความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มี
จรรยาบรรณและจริยธรรม 
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2. สร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้และติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงใช้ในการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการอยู่เสมอ 

4. พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
 

ตารางท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
รศ. วนิดา รตันมณ ี
3-9098-00011-85-1 

รศ.วนิดา รตันมณี* 
3-9098-00011-85-1 

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรติ
นิยม,ม.สงขลานครินทร,์ 2537 
M.Sc.(Industrial 
Engineering)  Iowa State 
University, U.S.A, 2541 

   

ผศ.พิจิตร พิศสุวรรณ 
3-9098-00877-52-1 

ผศ.พิจิตร พิศสุวรรณ 
3-9098-00877-52-1 

วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 
2522 

   

ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศริ ิ
3-8099-00421-74-1 

ผศ.พิเชฐ ตระการ
ชัยศิริ 
3-8099-00421-74-1 

วศ.บ.(อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2534 
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการ
ผลิต),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2541 
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ต าแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิด
สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ์ 
อาจารยส์ุริยา จริสถติสิน 
3-9098-00704-42-2 

ผศ.ดร.นภสิพร มีมงคล 
3-9203-00412-02-5 

Ph.D.(Metallurgical and 
Materials Engineering), 
Illinois Institute of 
Technology, U.S.A, 2544 

   

ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว 
3-9201-00679-88-5 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
4-8099-00005-66-5 

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

   

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 ารง
ต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
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ตารางท่ี 2.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
1 รศ.ดร.ธเนศ  รัตนวไิล 

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

  

2 รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล 
 

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

  

3 รศ.วนิดา  รัตนมณ ี
 

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

  

4 รศ.สมชาย  ชูโฉม 
 

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

  

5 รศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์ 
 

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

  

6 ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา 
 

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

  

7 ผศ.ค ารณ  พิทักษ์ 
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2523 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2531 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
8 ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร 

 
วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2528 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2535 

  

9 ผศ.ดร.นภสิพร  มีมงคล 
 

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

  

10 ผศ.พิจิตร  พิศสุวรรณ 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2522 

  

11 ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิร ิ
 

วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2534 
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2541 

  

12 ผศ.ดร.รญัชนา  สินธวาลัย 
 

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

  

13 ผศ.ดร.สภุาพรรณ  ไชยประพัทธ ์
 

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

  

14 ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
 

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

  

15 ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว 
 

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

  

16 นายศิวศิษย์  วิทยศิลป ์
 

วศ.บ. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
2535 
M.Eng.(Engineering Management), Lamar 
University, 2541 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ.......................................................... ...................................... 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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ส่วนที่ 3 
องค์ประกอบตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร 

 
ระดับการประเมิน เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง
ถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติชั้นน า 

 
ผลสรุปการประเมินของหลักสูตร 
องค์ประกอบ หัวข้อเกณฑ์การประเมิน คะแนน 

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

Overall 3 
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3.1 องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

Expected Learning Outcomes 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

 หลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรไว้โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
กรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 3.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และเอกสารอ้างอิง 
3.1.2 วิธีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรโดยกรรมการบริหารหลักสูตร) ดังนี้  

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. สภาวิศวกร  
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
4. ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต  
5. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร/บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  
6. บัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษาหรือศิษย์เก่า  
7. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 นอกจากนี้ หลักสูตรได้พัฒนาขึ้น ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านการ
ส ารวจ การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออ้างอิงจากระเบียบประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรถูกก าหนด
ขึ้นในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการร่างหลักสูตร  แต่งตั้งโดยภาควิชาฯ คณะ 
และมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (เอกสารอ้างอิง 
3.1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2553) ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543 (เอกสารอ้างอิง 3.1.4 
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ) 
ผนวกกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ (เอกสารอ้างอิง 3.1.5 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซด์ http://www.psu.ac.th/th/vision) คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ภายใต้
มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (เอกสารอ้างอิง 3.1. 6 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2553 หน้า 5) วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 3.1.7 เว็บไซด์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์) วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เอกสารอ้างอิง 3.1.8 เว็บ
ไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ) อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังไม่ได้น าปรัชญาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาใช้ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.3.1 ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ)  แต่ได้มีการด าเนินการน าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซด์ภาควิชาฯ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจกอาจารย์และ
บุคลากร นอกจากนี้ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ศิษย์เก่า และตัวแทน
ผู้ประกอบการ/นายจ้าง (เอกสารสารอ้างอิง 3.1.9 เล่มหลักสูตรหน้า 127) ในด้านทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานในสายงานวิชาชีพผ่านทางการสอบถาม และตอบแบบฟอร์มโดยกรรมการนิเทศนักศึกษา
ฝึกงานและกรรมการสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ และน ามาวิเคราะห์และออกแบบ ELOs ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการน าข้อแนะน ามาสร้างเป็นรายวิชาหัวข้อพิเศษในภาค
การศึกษาที่  2/2559 (เอกสารอ้างอิง 3.1.10 หัวข้อพิเศษรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ) อีกทั้งยังมีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน
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และสังคม และเริ่มมีกระบวนการน ามาพิจารณาตามล าดับความเก่ียวข้องและความส าคัญต่อหลักสูตร
เพ่ือก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ในด้านการจัดการศึกษา หลักสูตรได้น ากระบวนการการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือ
การปฏิบัติ (Active Learning) มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การแบ่งกลุ่มกันท าโจทย์หรือแก้ปัญหา
กรณีศึกษา การถามตอบในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติจริงทั้งในรายวิชาปฏิบัติและวิชาทฤษฎี การศึกษาดู
งาน และการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นต้น ในเรื่องการก าหนดอัตราส่วนผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้เฉพาะสาขาได้มีกระบวนการก าหนดอย่าง
ชัดเจน โดยหลักสูตรได้แยกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (เอกสารอ้างอิง 
3.1.3) และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบั ตร  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ .ศ .  2558  (http://coe.or.th/coe-
2/download/manual271058-03.pdf) ดังตารางที ่1   โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวมีความ
สมดุลกันระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป(Generic) และความรู้เฉพาะสาขา (Subject specific) ดัง
ตารางที่ 2 ซึ่งการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรทั้งหมด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่ 7 (นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-4) 
หลักสูตรมีกระบวนการในการส ารวจความต้องการผ่านบางกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาและระบบ
ประเมินการสอนของคณะ แต่กระบวนการส ารวจยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังตารางที่ 3 และการ
กระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา ดังตารางที่ 4 เนื่องจากคณะกรรมการร่างหลักสูตรยังไม่
เข้าใจวิธีการดังกล่าว 
 
ตารางท่ี 1. ผลการเรียนที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และ 
ทักษะเฉพาะทาง 
 Generic 

outcomes 
Subject 
specific 
outcomes 

1.คุณธรรม จริยธรรม   
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
/  

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

/  

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่
คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  

/  

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

/  
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 Generic 
outcomes 

Subject 
specific 
outcomes 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

/  

2.  ความรู้   
1) มีความรู้ และความ เข้ า ใจทางคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

/  

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 / 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 / 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ ใช้ เครื่องมือที่ เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 / 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

 / 

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

และความต้องการ 
/  

3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 / 

4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 / 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

/  

4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

/  
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 Generic 
outcomes 

Subject 
specific 
outcomes 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

/  

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

/  

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

/  

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม  

 / 

5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  

/  

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค ์

 / 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

/  

4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

/  

5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

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

รายวิชา 

ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 
(Generic) 

ความรู้
เฉพาะทาง 
(Subject 
specific) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 /  
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 /  
322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 /  
324-103 เคมีทั่วไป /  
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป /  
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 /  
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 /  
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 /  
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 /  
กลุ่มวิชาแกน   
200-101 แนะน าวิศวกรรมศาสตร์ /  
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 /  
220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 /  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน   
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า /  
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น /  
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 /  
215-241 กลศาสตร์ของไหล1 /  
220-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1 /  
227-251 สถิติวิศวกรรม 1  / 
229-211 กระบวนการผลิต  / 
229-213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1  / 
229-215 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 2  / 
231-212 อุณหพลศาสตร์ 1 /  
235-230 วัสดุวิศวกรรม /  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ   
227-221 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  / 
227-321 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม  / 
227-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  / 
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รายวิชา 

ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 
(Generic) 

ความรู้
เฉพาะทาง 
(Subject 
specific) 

227-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต  / 
227-463 การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกร /  
227-464 กฎหมายอุตสาหกรรม  / 
229-217 วิศวกรรมเครื่องจักรกล  / 
229-261 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  / 
229-311 เทคโนโลยีการเชื่อมและประกอบ  / 
229-312 เทคโนโลยีการตัดวัสดุ  / 
229-313 การควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  / 
229-321 ปฏิบัติการการปรับปรุงงาน  / 
229-361 การออกแบบเครื่องจักรกล /  
229-362 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  / 
229-365 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  / 
กลุ่มวิชาชีพเลือก   
227-323 การยศาสตร์  / 
227-331 การควบคุมคุณภาพ  / 
227-353 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  / 
227-362 การประยุกต์ด้านวิศกรรมส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1  / 
227-465 การประยุกต์ด้านวิศวกรรมส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2  / 
227-467 การเป็นผู้ประกอบการ /  
229-322 ระบบการขนถ่ายวัสดุ  / 
229-323 ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม  / 
229-364 เตรียมสหกิจศึกษา  / 
229-366 การฝึกงาน  / 
229-411 เทคโนโลยีแม่พิมพ์  / 
229-412 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  / 
229-413 เทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์ไม้  / 
229-414 วิชาคัดสรรทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 1  / 
229-415 วิชาคัดสรรทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 2  / 
229-421 วิชาคัดสรรทางด้านระบบงานและความปลอดภัย 1  / 
229-422 วิชาคัดสรรทางด้านระบบงานและความปลอดภัย 2  / 
229-451 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง  / 
229-452 วิชาคัดสรรทางด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ 1  / 
229-453 วิชาคัดสรรทางด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ 2  / 
229-461 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1  / 
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รายวิชา 

ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 
(Generic) 

ความรู้
เฉพาะทาง 
(Subject 
specific) 

229-462 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2  / 
229-463 การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ  / 
229-464 สหกิจศึกษา  / 
229-465 การออกแบบผลิตภัณฑ์ /  
229-466 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและผลิตขั้นสูง  / 
229-467 วิชาคัดสรรทางด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมการ

ผลิต 1 
 

/ 

229-468 วิชาคัดสรรทางด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมการ
ผลิต 2 

 
/ 

วิชาบริการให้หลักสูตรอื่น   
229-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน  / 
229-214 เทคโนโลยีการผลิต  / 
229-216 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต  / 
229-315 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการผลิต  / 
229-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิต  / 
กลุ่มวิชาภาษา   
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม /  
809-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ /  
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ /  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
229-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร /  
640-101 สุขภาวะกายและจิต  /  
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  /  
…-…      พลศึกษา /  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป   
242-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /  
340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม /  



 
 

27 
 

ตารางท่ี 3. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้ จั ก
กาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเสียสละ 

/ / / / /                     

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

     / / / / /                

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

          / / / / /      /  /   
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คุณสมบัติบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

       / / /  / / /        /   / 

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  

               / / / / /      

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

                    / / / / / 
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ตารางท่ี 4. การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ใน 
หมวดวิชาเฉพาะ 

                         

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                          
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                          
322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                          
324-103 เคมีทั่วไป                          
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                          
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                          
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                          
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                          
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                          
กลุ่มวชิาแกน                          
200-101 แนะน าวิศวกรรมศาสตร์                          
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1                          
220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1                          
กลุ่มวชิาวิศวกรรมพื้นฐาน                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
211-211 หลักมลูวิศวกรรมไฟฟ้า                          
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

เบื้องต้น 
                         

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                          
215-241 กลศาสตร์ของไหล1                          
220-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1                          
227-251 สถิติวิศวกรรม 1                          
229-211 กระบวนการผลิต                          
229-213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1                          
229-215 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
2 

                         

231-212 อุณหพลศาสตร์ 1                          
235-230 วัสดุวิศวกรรม                          
กลุ่มวชิาชีพบังคับ                          
227-221 วิศวกรรมความปลอดภยัและ

สิ่งแวดล้อม 
                         

227-321 การศึกษาการท างานใน
อุตสาหกรรม 

                         

227-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                          



 
 

31 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
227-351 การวางแผนและควบคมุการ

ผลิต 
                         

227-463 การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกร                          
227-464 กฎหมายอตุสาหกรรม                          
229-217 วิศวกรรมเครื่องจักรกล                          
229-261 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรช่์วยใน

การออกแบบ 
                         

229-311 เทคโนโลยีการเชื่อมและ
ประกอบ 

                         

229-312 เทคโนโลยีการตัดวสัด ุ                          
229-313 การควบคุมอตัโนมตัิใน

อุตสาหกรรม 
                         

229-321 ปฏิบัติการการปรับปรุงงาน                          
229-361 การออกแบบเครื่องจักรกล                          
229-362 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ออกแบบและการผลติ 
                         

229-365 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรช่์วยใน
การผลิต 

                         

กลุ่มวชิาชีพเลือก                          
227-323 การยศาสตร ์                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
227-331 การควบคุมคณุภาพ                          
227-353 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
                         

227-362 การประยุกตด์้านวิศกรรม
ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 

                         

227-465 การประยุกตด์้านวิศวกรรม
ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 

                         

227-467 การเป็นผู้ประกอบการ                          
229-322 ระบบการขนถ่ายวัสด ุ                          
229-323 ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม                          
229-364 เตรยีมสหกิจศึกษา                          
229-366 การฝึกงาน                          
229-411 เทคโนโลยีแม่พิมพ ์                          
229-412 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์                          
229-413 เทคโนโลยีเฟอร์นเิจอรไ์ม้                          
229-414 วิชาคัดสรรทางด้านวัสดแุละ

กระบวนการผลติ 1 
                         

229-415 วิชาคัดสรรทางด้านวัสดแุละ
กระบวนการผลติ 2 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
229-421 วิชาคัดสรรทางด้านระบบงาน

และความปลอดภัย 1 
                         

229-422 วิชาคัดสรรทางด้านระบบงาน
และความปลอดภัย 2 

                         

229-451 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง                          
229-452 วิชาคัดสรรทางด้านการจัดการ

การผลิตและด าเนินการ 1 
                         

229-453 วิชาคัดสรรทางด้านการจัดการ
การผลิตและด าเนินการ 2 

                         

229-461 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1                          
229-462 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2                          
229-463 การพัฒนาทักษะด้านวชิาชีพ                          
229-464 สหกิจศึกษา                          
229-465 การออกแบบผลิตภณัฑ ์                          
229-466 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ

และผลิตขั้นสูง 
                         

229-467 วิชาคัดสรรทางด้านการบูรณา
การวิธีการทางวิศวกรรมการ
ผลิต 1 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
229-468 วิชาคัดสรรทางด้านการบูรณา

การวิธีการทางวิศวกรรมการ
ผลิต 2 

                         

วิชาบริการให้หลักสูตรอื่น                          
229-212 กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน                          
229-214 เทคโนโลยีการผลิต                          
229-216 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ

ผลิต 
                         

229-315 เทคโนโลยสีมัยใหมเ่พื่อการ
ผลิต 

                         

229-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยสีมยัใหม่
เพื่อการผลิต 
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3.2 องค์ประกอบท่ี 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

 
 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

Programme Specification 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 ข้อก าหนดหลักสูตรถูกจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาชีพ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และได้
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของภาควิชาฯ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งใน
คู่มือนักศึกษาที่แจกให้แก่ นักศึกษาทุกคน (http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/) ทุกแหล่งข้อมูล
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร และจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุก
แหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่ โดยมีข้อก าหนดหลักสูตรสรุปดังนี้ 
 

AUN 2 
Programme Specification 

http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Manufacturing  Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Manufacturing  Engineering) 

3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมการผลิต และสามารถน าความรู้และ

ทักษะไปแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสมในงาน
อุตสาหกรรมยาง และอาหารทะเล รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง
สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการวิเคราะห์ การออกแบบ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสามารถแข่งขันได้ 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
5.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาโดยเป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการผลิต   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
   ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 118 (8/2553) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 
   สภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 327 (8/2553) เมื่อวันที่ 
1ธันวาคม 2553     
   ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 10  
ตุลาคม  2554 
    เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
7. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตวิศวกรการผลิตให้มีคุณสมบัติ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
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ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละ 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น

หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
 6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง

เทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

นอกจากข้อก าหนดของหลักสูตรที่ก าหนดโดยกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องแล้ว 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีน าผลส ารวจความต้องการของตลาดงานและอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์
และทบทวนข้อก าหนดหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้รายวิชามีสาระทันกับสภาพปัจจุบัน 
ยกตัวอย่างเช่น การน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นรายวิชาหัวข้อพิเศษใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เอกสารอ้างอิง 3.1.10 หัวข้อพิเศษรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ)  เป็นต้น รวมไปถึงการทบทวนเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา 
วิธีการสอน และข้อเสนอแนะปรับปรุงจากผู้สอนและนักศึกษา ในการจัดท า มคอ. 3 – 5 ทุกภาค
การศึกษา 
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3.3 องค์ประกอบท่ี 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
 
 
Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 

 ผลการประเมินตนเอง  
Programme Structure and Content 

 
คะแนน 

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

alignment with the expected learning outcomes [1] 
       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตปี พ.ศ.2553 สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ตารางท่ี 5. โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
               พ.ศ. 2553  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์ สกอ. 
(จ านวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(จ านวนหน่วยกิต) 

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

- บังคับ 37 
- เลือก 17 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
ง. ฝึกงาน - 320 ชั่วโมง 
รวม 120 - 150 145 
 
  
 เนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการจัดการหลักสูตร 
แสดงไว้อย่างละเอียดในเล่มหลักสูตร  มคอ.2 และ มคอ.3 โดยมีแผนที่กระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
ต่างๆ ในเล่มหลักสูตร นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาจะมีการเรียงล าดับการเรียนรู้ตามล าดับชั้นปีอย่าง
เป็นระบบ  โดยมีการบังคับรายวิชาเรียนก่อน (Prerequisite) รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และในหลักสูตรมีวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการและทันสมัยภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษ (Special topic) บรรจุอยู่ในเล่ม
หลักสูตรเช่นเดียวกัน 
 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรรมการบริหารหลักสูตรได้เริ่มมีน าผลส ารวจความต้องการของ
ตลาดงานและอุตสาหกรรมมาก าหนดเป็น ELO แล้วกระจายลงสู่รายวิชาหัวข้อพิเศษ “การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ” ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เป็นต้น รวม
ไปถึงการทบทวนเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา วิธีการสอน และข้อเสนอแนะปรับปรุงจากผู้สอนและ
นักศึกษา ในการจัดท า มคอ. 3 – 5 ทุกภาคการศึกษา 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2559 และได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12(2/2559)  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 374(4/2559) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 (เอกสารอ้างอิง 3.3.1 อนุมัติหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัย)  โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในเล่ม
หลักสูตร  
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3.4 องค์ประกอบท่ี 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)   
 
 
 
 
Criterion 4 

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

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

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

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

5. 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 
Teaching and Learning Approach คะแนน 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศใช้นั้น ทางหลักสูตร ได้ด าเนินการ
เผยแพร่ปรัชญาดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ แต่ยังไม่มีการน าปรัชญาดังกล่าวมาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อย่างไรก็ตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบ
ไว้ ได้เป็นไปตามปรัชญาที่ประกาศไว้ โดยรายวิชาหลักในหลักสูตรมีทั้งหมด 145 หน่วยกิต และ
รายวิชาที่รับผิดชอบโดยภาควิชาฯ  จะมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกิจกรรม
แบบ Active Learning ที่ได้ระบุไว้ในเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนได้ออกแบบการสอนของตนเองและระบุกิจกรรมไว้ใน มคอ. 3-4 และมีกระบวนการทวนสอบ
จากรายงาน มคอ.5 โดยประธานหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา ในด้านการออกแบบการสอนในรายวิชา
ที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคนและ/หรือหลายกลุ่มนักศึกษา จะมีการประชุมร่วมกันของผู้สอนในรายวิชา
นั้นๆ ของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 3.4.1 เอกสารประชุมผู้สอนวิชา Engineering Statistics I) และมี
ข้อก าหนดร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
 1. สหกิจศึกษา 
 2. โครงงาน 
 3. ปฏิบัติการ 
 4. อ่ืน ๆ เช่น สอนบรรยายควบคู่กับการดูงานในสถานประกอบการจริง/ปฏิบัติจริงโดย
ผ่านโครงงานย่อยในบางรายวิชา/การแบ่งกลุ่มการท าโจทย์ หรือกิจกรรมในห้องเรียน พร้อมกับการ
น าเสนอ 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การบรรยายเพียงอย่างเดียว เป็น
การเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
นักศึกษาด้วย   อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังไม่ได้ก าหนดทักษะ (skill) การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะท าให้
เกิดการเรียนรู้ในระยะยาว (life-long learning) รวมถึงวิธีการประเมินติดตามการเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อย่างชัดเจน 
 ในวิชาฝึกงาน นักศึกษาจะต้องไปฝึกงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรมการผลิต  ใน
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และนักศึกษาจะได้รับ
ค าแนะน า/ข้อควรปรับปรุงจากผู้ควบคุมดูแลของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ใน
วิชาโครงงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ต้องเลือกหัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้
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ทางด้านวิศวกรรมการผลิต มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
จ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
 นอกจากนี้การฝึกงานในรูปแบบสหกิจ ทางหลักสูตรได้ออกแบบให้มีการท าโครงงาน 1 
ส าหรับนักศึกษา 1 คน ในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจ และมีการประเมินผลในรูปแบบเดียวกับการ
ฝึกงานและโครงงาน จากลักษณะดังกล่าวส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
จริง และฝึกการใช้ชีวิตแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดการเรียนรู้
ในระยะยาว 
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3.5 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
 
 

 

Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

Student Assessment 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

AUN 5 
Student Assessment 
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Student Assessment 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]        
Overall opinion        
 
การประเมินผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.5.1 การประเมินผู้เรียนหลังรับเข้าเป็นนักศึกษายังไม่มีกระบวนการประเมินผล จึงท า
ให้ไม่สามารถน ากลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ (ELOs) ในมคอ. 2 มาประยุกต์และก าหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละรายวิชา 
 3.5.2 การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา 
 การประเมินผลเป็นแบบเกรด A = 4.0, B+ = 3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ 
= 1.5, D = 1.0, E = 0, I = Incomplete, S = Satisfied, U = Unsatisfied เกณฑ์การตัดเกรด
เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ -
กลุ่ม  (เอกสารอ้างอิง 3.5.1 แผนการสอนวิชาการวิจัยการด าเนินงาน) โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าว
จะแสดงไว้ใน มคอ. 3-4 ทุกรายวิชา และด าเนินการทบทวนการประเมินผลในรายงาน มคอ. 5 โดย
ประธานหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
 นอกจากนี้เกณฑ์การวัดผล คะแนนเก็บ การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะ
ชี้แจงส่วนประกอบของคะแนนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ในใบรายละเอียดวิชา (Course Syllabus) หรือ 
เอกสารประกอบการสอนที่แจกให้นักศึกษาตั้งแต่ต้นคาบเรียน ดังตัวอย่าง (เอกสารอ้างอิง 3.5.2 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติวิศวกรรม 1) และนักศึกษาจะได้รับค าแนะน าและข้อควร
ปรับปรุงเมื่อได้รับทราบผลคะแนนหรือส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์
 กรณีที่หนึ่งวิชามีหลายกลุ่มผู้เรียนและมีอาจารย์ผู้สอนร่วมกันหลายคน ก่อนเปิดเทอม
จะมีการประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน เพ่ือก าหนดเกณฑ์การวัดผล คะแนนเก็บ การสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค รวมถึงเนื้อหาในรายวิชา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนร่วมกัน และเริ่มมีการ
ด าเนินการบันทึกการประชุมไว้เป็นเอกสารในบางรายวิชา  
 วิชาฝึกงาน ประเมินผลจากรายงานฝึกงานโดยคณะกรรมการฝึกงานของภาควิชาฯ และ
ประเมินผลโดยหัวหน้างาน  ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ (เอกสารอ้างอิง 
3.5.3 แบบประเมินฝึกงาน) โดยที่นักศึกษาจะได้รับค าแนะน า/ข้อควรปรับปรุงจากผู้ควบคุมดูแลของ
สถานประกอบการตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และหลังจากการรายงานผลการฝึกงานแบบปากเปล่า
โดยคณะกรรมการฝึกงานของภาควิชาฯ 
  วิชาโครงงานประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและกรรมการสอบ โดยจะนักศึกษาจะได้รับข้อแนะน า/ข้อควรปรับปรุงจากการสอบ
ความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง ในการประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงานนั้น โครงงานดังกล่าวต้อง
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงงานหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
(เอกสารอ้างอิง 3.5.4 แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์) รูปแบบการประเมินผลจะเป็นการน าเสนอ
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งานและตอบค าถามในห้องภายในเวลา 20 นาที โดยมีคณะกรรมการประเมินผลงานไม่น้อยกว่า 3 
ท่าน  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนวิชาโครงงานไว้อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง 3.5.5 รายละเอียดการให้
คะแนนวิชาโครงงาน) นอกจากนี้บางโครงงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกจะมีการเชิญตัวแทน
จากบริษัทนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานของรัฐบาลเข้าร่วมประเมินผลงาน หรือเดินทางไป
น าเสนอท่ีสถานประกอบการกรณีศึกษา และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาส าหรับข้อควรปรับปรุงทั้ง
ในเชิงวิชาการและและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการ
น าเสนอ 

 วิชาสหกิจศึกษา ประเมินผล 2 ส่วนรวมกัน คือการฝึกงาน โดยพิจารณาความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ (เอกสารอ้างอิง 3.5.6  แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับสถานประกอบการ ส าหรับพนักงานที่ปรึกษา ) 
เช่นเดียวกับวิชาฝึกงาน อีกส่วนหนึ่งของการประเมิน คือ โครงงาน วิธีการประเมินจะท าเช่นเดียวกับ
วิชาโครงงาน แต่จะมีการประเมิน ณ  สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจ 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการศึกษา โดยยื่นค าร้องขอดูคะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่หน่วยทะเบียนคณะ มายังส านักงานภาควิชาฯ จากนั้น ส านักงานธุรการภาคฯจะติดต่อ
ผู้สอนผ่านหัวหน้าภาควิชา เพ่ือให้ผู้สอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจง การให้คะแนน 
หัวหน้าภาควิชาจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการอุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ดี 
หลักสูตรยังไม่มีทบทวนระบบและกลไกการจัดการเรื่องอุทธรณ์ของนักศึกษาตามที่ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร เพราะท่ีผ่านมายังไม่มีนักศึกษาอุทธรณ์ผลการศึกษา 
 การประเมินข้อสอบ ภาควิชาฯ ได้มีกระบวนการในการประเมินข้อสอบแต่ละรายวิชา 
โดยมีผู้ประเมินอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 วิชา (เอกสารอ้างอิง 3.5.7 ใบแจ้งผลพิจารณาข้อสอบ) 
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมตัดเกรดก่อนส่งเกรดให้คณะ  
 3.5.3 การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษา ยังไม่มีกระบวนการประเมินผลก่อนจบ
การศึกษา แต่จะใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและ
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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3.6 องค์ประกอบท่ี 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  
 

 
 

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

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

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

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

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

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

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

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

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

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

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

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

Academic Staff Quality 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหลักสูตร (ไม่เฉพาะนักศึกษาที่สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมการ
ผลิต)  คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ดังตารางที่ 6  และอาจารย์ประจ าแบบเทียบเป็นการ
ท างานเต็มเวลา ดังตารางที่ 7   
 
ตารางท่ี 6. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
Staff-to-student Ratio (bachelor)   

Academic  
year 

Total FTEs of Academics 
staff 

Total FTEs of 
students 

Staff-to-student 
Ratio 

2559 2.04 29.11 1 : 14 
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ตารางท่ี 7. อาจารย์ประจ าแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา 
Full-Time Equivalent (FTE) 

Academic staff and their FTEs in the last 5 academic years 

Category M F 
Total Percentage of PHDs 

Headcounts FTEs 
Professors - - - - - 
Associate/Assistant Professors 
 

7 5 12 1.82 58.33% 

Full-Time Lecturers 2 - 2 0.22 50% 
Part-Time Lecturers - - - - - 
Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 9 5 14 2.04   
 
 การรับสมัครอาจารย์และการคัดเลือกอาจารย์ ด าเนินการโดยภาควิชาฯ เป็นผู้ก าหนด
คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ต้องการ และส่งให้คณะฯ ด าเนินการประกาศรับสมัครตามระบบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท าการสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นสมัคร โดยคณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
1-3 ท่าน  (เอกสารอ้างอิง 3.6.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย) จะร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกอาจารย์ใหม่  และอาจารย์ใหม่ทุกคน 
จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมด้านวิชาการและการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการใช้ระบบ TOR online และระบบ 
competency online ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการท่ีครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 
งานบริหาร งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริการทางสังคม โดยมีก าหนดการ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีอย่างชัดเจน  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ยังไม่มี
แผนที่ชัดเจน แต่มีกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น การสนับสุนนให้อาจารย์ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ หรืออบรมใน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล  การสนับสนุนอาจารย์ในการ
เผยแพร่ผลงานและตีพิมพ์ตลอดทั้งเข้าร่วมเสนอผลงานและประชุมวิชาการ โดยจัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท า และน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัย โดยภาควิชาฯ มีการ
สนับสนุนจ านวนเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี และสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนา
อาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก  อีกทั้งได้มีแผนการ
จัดท าระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ (เอกสารอ้างอิง 3.6.2 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ในด้านการให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจ คณะฯ จะมีการเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลแก่
อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น ด้านการเรียนการสอนและวิจัย (เอกสาร  
อ้างอิง 3.6.3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องอาจารย์ผู้สอนดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี)  
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3.7 องค์ประกอบที่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 
Support Staff Quality 

 
คะแนน 

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

       

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

       

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 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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Support Staff Quality 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

education, research and service [5] 
Overall opinion        
 
 ภาควิชาฯ มีการประเมินและวางแผนก าลังบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนอัตราก าลัง 4 ปี 
ได้แก่ ช่างเทคนิคช านาญงาน วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ช่างเครื่องมือกล  ช่างฝีมืองานโลหะ พนักงาน
ทั่วไป ช่างเทคนิค นักวิชาการอุดมศึกษา  นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ พนักงานเก็บเอกสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะงานสอน วิจัยและบริการวิชาการ   
โดยมีการรับสมัครตามระบบของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะและภาควิชาฯ   ตามแผนก าลังคนของ
ภาควิชาฯ  (เอกสารอ้างอิง 3.7.1 อัตราก าลัง 4 ปีของภาควิชาฯ)   มีการสนับสนุนให้ได้เข้าร่วม
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี และจัดสรรงบประมาณส าหรับการอบรม
ต่างๆที่สอดคล้องตามความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละคน  รวมทั้งมีการจัดดูงานสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ มีการด าเนินการประเมินผลงานสายสนับสนุนเพ่ือวัดผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของงานอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง (เอกสารอ้างอิง 3.7.2 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลบุคลากร) 
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3.8 องค์ประกอบท่ี 8 คุณภาพผู้เรียนและส่วนสนับสนุน (Student Quality and Support)  
 

 
 

 
Criterion 8 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

Student Quality and Support 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
  

AUN 8 
Student Quality and 

Support 
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 3.8.1 การรับนักศึกษามีหลายประเภท ดังนี้ 
  1.  การสอบคัดเลือกโดยตรงกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการรับนักศึกษาเพ่ือ
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ต่ ากว่าปริญญาตรี) ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอ่ืนๆ 
โดยคณะวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือโครงการพิเศษเหล่านี้ จะเปิดรับสมัครและท าการสอบ
คัดเลือกเองโดยตรง ช่วงเวลาที่ เปิดรับสมัครและวันสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคราวๆไป  

 2. การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการคัดเลือกจะเพ่ิม
โ อก า สทา งก า รศึ ก ษ า เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ใน โ ร ง เ รี ย น ทา ง ภ าค ใ ต้ มี โ อก า ส เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งผู้สมัครออก เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 
2 โดยก าหนดโควต้าให้แต่ละกลุ่มจ านวนร้อยละ 40 และ 60 ของจ านวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรง
ตามล าดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่
เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2  

 3. การสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนส่วนกลาง เป็นการด าเนินการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีองค์ประกอบการพิจารณาและ
วิธีการ  ดังนี้  

  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
นักศึกษา (ระบบ Admission หรือ รับรวม) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 1) องค์ประกอบและค่าน้ าหนักที่ใช้ในการพิจารณา : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
องค์ ดังตาราง คือ 

องค์ประกอบ 2551 
ค่าน้ าหนัก 

2552 
ค่าน้ าหนัก 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) 10% 10% 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3-
5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม) 

30% 40% 

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

35-70% 35-70% 

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

0-35% 0-35% 

 2) วิธีการด าเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสอบวัดความรู้
และข้ันตอนการสมัครคัดเลือกเข้าคณะ/ประเภทวิชา 
     2.1) ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ เป็นการสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่แต่ละคณะ/
ประเภทวิชา ก าหนดให้สอบเพื่อเก็บคะแนนไว้ใช้พิจารณาแข่งขันคัดเลือกในภายหลัง การสอบวัด
ความรู้มี3ประเภทคือ 
                        (1) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ก าหนดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ จัดสอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม
ศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

http://www.eng.psu.ac.th/26-page-course/545-admission-detail
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คะแนนสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป 
                        (2) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National 
Educational Test : A-NET) ด าเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด
สอบในเดือนมีนาคม จัดสอบปีละ 1 ครั้ง จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 2, สังคม
ศึกษา 2, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ 2, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษา
บาลี, ภาษาอาหรับ , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะเลือกสอบกี่วิชา และสอบกี่ครั้งก็ได้ คะแนน
เก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี 
                        (3) วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.) ก าหนดสอบในเดือนตุลาคม ก่อนการสอบ O-NET และ A-NET จัดสอบ
ทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรม, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม,ความถนัดทางวิชาชีพ
คร,ู ความรู้ความถนัดทางศิลป์, ทฤษฎีทัศนศิลป์, ปฏิบัติทัศนศิลป์, ทฤษฎีนฤมิตศิลป์, ปฏิบัตินฤมิต
ศิลป์,วาดเส้น, องค์ประกอบศิลป์ และความถนัดทางนิเทศศิลป์ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี 
             2.2) ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนดให้ยื่นใบสมัครเพื่อเลือกคณะ/ประเภทวิชา ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผู้สมัคร
สามารถเลือกคณะ/ประเภทวิชาได้ 4 อันดับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะน าคะแนนวิชา
ต่าง ๆ ใน O-NET, วิชาต่าง ๆ ใน A-NET และ/หรือวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ที่ผู้สมัครท าได้ มารวม
กับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ที่คณะ/ประเภทวิชา
ก าหนด เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และจะประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 

 3.8.2 การติดตามการพัฒนาของนักศึกษา หลักสูตรมีการติดตามการพัฒนาที่สะท้อนถึง
ความก้าวหน้าในการเรียน ผลการเรียน และผลการลงทะเบียนเรียน (ระบบสนเทศนักศึกษา) โดยมี
การติดตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะ
วิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 

    นักศึกษาปกติ คือนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาแรก หรือ
นักศึกษาที่มี แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  

 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.00-1.99ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
2.00 

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาสองที่เข้า
ศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้า
ศึกษาในสองภาคการศึกษาแรก 
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- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 

 ภาควิชาฯ มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี จ านวน 2-3 ท่านต่อนักศึกษา 48 คน
(ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่) เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2 จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
การลงทะเบียน  
 3.8.3 การสนับสนุนนักศึกษา ภาควิชาฯ มีการก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือ
ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของนักศึกษา การให้ทุน
นักศึกษาโดยผ่านระบบการให้ทุนของคณะ และมีห้องกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองทั้งด้านการเรียนและท างานร่วมกัน 
 3.8.4 การแข่งขันของนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ เช่น สหกิจศึกษา โครงงานนักศึกษา 
ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบมากขึ้นและสร้างโอกาสให้ได้งานท ามากข้ึน 
 3.8.5 สถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรวม บรรยากาศดี แต่สภาวะในเรื่องความปลอดภัย 
(การก่อการร้ายในเขตภาคใต้) เป็นอุปสรรคต่อบรรยากาศ การท าวิจัยนอกเวลาราชการ สิ่งก่อสร้าง
อาคาร ไม่มีงบเพียงพอในการตกแต่งปรับปรุงให้เหมาะสมตามกาลเวลา 
 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560) 

Academic Year 
Applicants 

No.Applied No.Offered  No.Admitted/Enrolled  
2555 30 30 30 
2556 39 39 37 
2557 26 36 26 
2558 26 36 26 
2559 16 36 13 

หมายเหต ุปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาจ านวน 129 คน 
 
ข้อมูลจ านวนนักศกึษาทั้งหมด (ขอ้มูล ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2560) 

Academic Year 
Students 

1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year Total 

2555 27 24 26 27 10 2 - - 116 
2556 37 27 22 25 7 1 2 - 121 
2557 26 33 26 21 6 1 1 3 117 

2558 24 25 30 24 8 3 - - 114 
2559 13 23 23 28 8 1 - - 96 

หมายเหต ุปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาจ านวน 129 คน 
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3.9 องค์ประกอบที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and 
Infrastructure)   

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง 
Facilities and Infrastructure 

 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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   นอกจากห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยแล้ว ภาควิชาฯ มีห้องเรียนขนาด 45 คน  
จ านวน 1 ห้อง ห้องเรียน ขนาด 60 คน 1 ห้อง โรงปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  จ านวน 9 หน่วยงานอย่างเพียงพอ นอกจากนี้มีการจัดห้องท างานวิจัยเฉพาะด้านให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 3 ห้อง  มีห้องกิจกรรมนักศึกษา (common room) ระดับ
ปริญญาตรี 2 ห้องและระดับบัณฑิตศึกษา 2 ห้อง  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียน
และท างานร่วมกัน เช่น การท าโครงงานหรือการท าสัมมนานักศึกษา การประชุม เตรียมงานและท า
กิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ key card จะป้องกันไม่ให้บุคล
ภายนอกเข้ามาในบริเวณภาควิชาฯ นอกเวลาราชการ  ยกเว้นห้องกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย (WiFi) แบบเข้ารหัสได้โดยใช้
รหัสนักศึกษาและมีให้บริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงบริเวณภาควิชาฯ 
  ห้องสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือการเรียนและการท าวิจัยจะใช้ห้อง
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีสถานที่ที่รองรับจ านวนนักศึกษาได้เป็นจ านวนมากและมีทรัพยากร
(หนังสือ/ต ารา วารสาร ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์) ที่เพียงพอ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
เวลา 08:30 ถึงเวลา 22:00 น. และวันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09:00 ถึงเวลา 19:30 น. แต่อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลทรัพยากรภายในหอสมุดผ่านทางเวปไซด์หอสมุด 
http://www.clib.psu.ac.th/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้หอสมุดได้มีการส ารวจความต้องการ
ในช่วงต้นภาคการศึกษาผ่านทางภาควิชาฯ  เพ่ือให้ทราบความต้องการเพ่ิมเติมของผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา แล้วท าการจัดเตรียมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
  ในส่วนห้องปฏิบัติการมีครูปฏิบัติการที่เพียงพอกับการสอนในเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตร แต่เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์บางส่วน ในบางห้องปฏิบัติการยังมีไม่เพียงพอและมีสภาพ
ช ารุด เนื่องจากอายุการใช้งานที่ใช้งานมานานและไม่ทันสมัย ท าให้ประสบปัญหาในเรื่องของการ
ซ่อมแซมและจัดหาอะไหล่ อีกทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ ในด้านความปลอดภัยใน
ด้านการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ได้มีการจัดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยไว้อย่างเพียงพอ เช่น ถุงมือ 
อ่างน้ าล้างสารเคมี หน้ากากกันแสงส าหรับงานเชื่อม เป็นต้น โดยมีการจัดเตรียมจากเจ้าหน้าที่ผู้ ดูแล
อุปกรณ์ดังกล่าว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clib.psu.ac.th/%20ได้
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3.10 องค์ประกอบท่ี 10 การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขื้น (Quality Enhancement)  
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

Quality Enhancement 
คะแนน 

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

        

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

       

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

       

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

       

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

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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Quality Enhancement 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 
Overall opinion        
 
 ภาควิชาฯบูรณาการงานประกันคุณภาพภายในเข้ากับงานประจ าตามแผนปฏิบัติงาน  
ภายใตก้ระบวนการที่ก ากับโดยงานประกันคุณภาพระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การประกันคุณภาพภายนอกเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีคะแนนประเมินระดับปานกลาง 
(เอกสารอ้างอิง 3.10.1 ตารางสรุปผลคะแนนระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีคะแนนประเมินคุณภาพระดับปานกลาง  ใน
ปีผ่านมา 
 ในการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการส ารวจความต้องการจากอาจารย์ประจ าและมีการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท าหน้าที่วิพากษ์หลักสูตรทั้งจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินและกลั่นกรองจาก คณะ มหาวิทยาลัย สกอ. และมีการรับรองปริญญา
โดยสภาวิศวกร (เอกสารอ้างอิง 3.10.2 หนังสือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม)  
มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยให้นศ.ประเมิน on 
line ช่วงปลายภาคการศึกษาแต่ละภาค โดยผ่านระบบประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน/แต่ละ
รายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป  ( อ้างอิง ระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
https://eval.psu.ac.th/) ส าหรับการควบคุมคุณภาพข้อสอบ มีกระบวนการประเมินข้อสอบทั้ง
กลางภาคและปลายภาค มีการพิจารณาผลการตัดเกรดร่วมกันในการประชุมภาควิชาฯ ก่อนจัดส่ง
เกรดให้ฝ่ายวิชาการของคณะฯ   แต่ยังไม่มีกระบวนการประเมินและทวนสอบการวัดผลการศึกษาใน
ด้านความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร 
 ในด้านงานวิจัยของอาจารย์  ได้มีการน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในบางรายวิชา
โดยผ่านกรณีศึกษา และมีโครงงานนักศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ แต่ยังไม่มี
รูปแบบในการน ามาใช้งานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังไม่มีกระบวนการประเมินและส ารวจความพึงพอใจในการใช้
งานของระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในด้านคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ยังไม่มีกลไกในการประเมินผลการส ารวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ   
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3.11  องค์ประกอบท่ี 11 ผลผลิต (Output)  
 
 

 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

Output 
 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 หลักสูตรได้มีการจัดเก็บข้อมูลอัตราการจบ (Pass rate) อัตราการตกออก (Dropout 
rate) ระยะเวลาในการจบโดยเฉลี่ย (Average time to graduate) ภาวะการมีงานท า 
(Employability of graduates) ประเภทและจ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท าวิจัยโดยนักศึกษา 
(The types and quantity of research activities) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของนายจ้าง
หรือผู้ใช้บัณฑิต (Satisfaction levels of employer) โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวของคณะ โดยหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาและตกออกของนักศึกษา

AUN 11 
Output 
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ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ดังตารางที่ 8 ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  แต่ยังไม่มีกระบวนการในการ
ติดตามระยะเวลาในการจบโดยเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 8. ข้อมูลอัตราการสอบผ่าน และตกออกของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555-
2559 

Academic 
Year 

Size of 
Cohorts 

% completed first 
degree in % droupout during 

3 
years 

4 
years 

>4 
years 

1ST 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Year 

&Beyond 

2555 35 - 46% 23% 14% 3% 3% 9% 
2556 35 - 46% 23% 17% 6% 3% 3% 
2557 25 - 48% 32% - 8% - 4% 
2558 30 - 43% 33% 7% - - 7% 
2559 37 - 30% 46% - 11% 3% - 

         

      

ข้อมูล ณ วันที่  21 กรกฎาคม 
2560 

         หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง % droupout during จะนับในส่วนของนักศึกษาลาออก และตกออก 
 
 หลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการได้งานท า 
(เฉพาะงานที่ตรงตามสาขาวิชา) กิจกรรมด้านงานวิจัยของนักศึกษาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ (โดย
แยกงานวิจัยตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนด) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  
 อย่างไรก็ดี  หลักสูตรได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมเติมจาก
ฐานข้อมูลของคณะ โดยมีการส ารวจเฉพาะในส่วนนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต (ตัวแทนผู้ประกอบการที่
เป็นผู้ควบคุมดูแลบัณฑิตที่จบการศึกษา) โดยแบ่งเป็นกระบวนการต่างๆ ดังนี้  
 1. การประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการจากรายงานการฝึกงานและสหกิจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขณะนิเทศฝึกงานและสหกิจศึกษา และความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการในวิชา การเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning) 
 2. การประเมินความพึงพอใจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในพิธีปัจฉิมนิเทศ  
 3. ผลประเมินรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
https://eval.psu.ac.th/) 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

4.1 สรุปจุดแข็ง 
1. มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอกในการท าโครงงานนักศึกษา

และสหกิจ 
2. หลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศ 
3. ภาควิชาฯ อยู่ในสถาบันที่ก่อตั้งมายาวนาน มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับ 

4.2 สรุปข้อควรพัฒนา  
1. ควรวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์และสนับสนุนให้ชัดเจน  
2. ต้องสร้างระบบ PDCA ให้ครบถ้วน  

4.3 แนวทางการพัฒนา 
1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจบการศึกษา  
2. ควรมีกลไกการได้มาของข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. ควรน าข้อมูลจาก มคอ. มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.4 ข้อควรปรับปรุงตามองค์ประกอบ AUN-QA Check List 
1.Expected Learning Outcomes 
 1.1. หลักสูตรควรก าหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยตัว

หลักสูตรเอง และผสมผสานเข้ากับข้อก าหนดของ สกอ. เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามความเหมาะสมของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรควรก าหนดกระบวนการ
ให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1. ควรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการร่างหลักสูตร แต่งตั้ง
โดยภาควิชาฯ  โดยข้อมูลจ าเป็นที่จะต้องน าเข้าร่วมพิจารณาผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร คือ  

1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
1.2 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
พ.ศ. 2543  

1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ภายใต้มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

1.4 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าผลส ารวจมา
พิจารณาตามล าดับความเกี่ยวข้องและความส าคัญต่อหลักสูตรเพ่ือก าหนดกรอบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.5 ความคาดหวังของผู้เรียน 
2. น าข้อมูลข้อก าหนดหรือความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของ
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มาก าหนดเป็น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผลการ
เรียนรู้ทั้งหมดต้องสามารถที่จะวัดผลได้ 
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 1.2 ควรมีการก าหนดอัตราส่วนระหว่างความรู้ทั่วไปกับความรู้เฉพาะสาขา และมี
กระบวนการก าหนดอัตราส่วนดังกล่ าว ยกตัวอย่างเช่น ดูตั วอย่างจาก 
มหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จด้านนี้ในการก าหนดอัตราส่วน เป็นต้น 

 1.3 จะต้องมีกระบวนการส ารวจความต้องการ (requirement  and needs) ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และกระบวนการในการ
ก าหนดความส าคัญของความต้องการเหล่านี้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือเลือกสิ่งที่จ าเป็นมากที่สุดมาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

ความเป็นจริง และเอาส่วนของการปรับปรุงในรายวิชามาปรับย่อยในหลักสูตรได้
ทุกปี   ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีข้อควรแก้ไขในรายวิชา เนื่องจากไม่ได้ตั้งใจ
รายงานผลที่เกิดข้ึนจากการเรียน การสอนอย่างแท้จริง 

 2.3 อาจารย์ทุกท่าน ควรจะมีการแจกหรือแจ้ง มคอ.3 หรือ แผนการสอน (course 
syllabus) ให้กับนักศึกษา ทราบตั้งแต่คาบแรกของการเรียน และควรจะมีช่องทาง
ในการแจก และรายวิชาเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรครบทั้งหมด 
และท าเป็นตาราง สรุปว่าแต่ละช่องทาง ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนไหนของ
หลักสูตร ดังตัวอย่างตารางสรุปดังนี้ 
Program specification 
(Course specification) 

ช่องทางเผยแพร่ ใครรับทราบ (SH) วิธีการสื่อสาร 

 มคอ. 3   
 คู่มือ นักศึกษา   
 แผ่นพับ   
 เว็บไซด์ภาค   
 เล่มหลักสูตร   

 

 3.1 ควรจะมีการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวตั้ง เพ่ือ
ก าหนดโครงสร้างกลุ่มรายวิชาต่างๆ 

 3.2 การออกแบบรายวิชาเรียน ควรออกแบบโดยใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นตัวตั้ง 
 3.3 - 
4. Teaching and Learning Approach 
 4.1 - 
 4.2 แต่ละรายวิชา จะต้องน า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่รายวิชานั้นเกี่ยวข้องมาเป็นตั้ง

ก าหนด ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ตัวนั้นอย่างชัดเจน 

 4.3 หลักสูตรจะต้องมีการก าหนดทักษะ (skill) ของนักศึกษา ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้
ระยะยาว (life-long learning) และต้องมีแนวปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
(skill) นั้นๆ อย่างชัดเจน เช่น thinking skill , learning skill, communication 
skill เป็นต้น 
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5.Student Assessment 
 5.1 ทางหลักสูตรยังไม่มีระบบการประเมินนักศึกษาโดยน า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มา

เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร แยกตาม
กระบวนการเรียนของนักศึกษาดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาเข้า ควรมีเกณฑ์การประเมินเริ่มต้น หลังจากการรับเข้ามา 
โดยใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

2. การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา  ในปัจจุบันเกณฑ์การประเมินใช้การ
ประเมินด้านความรู้เพียงอย่างเดียว และใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกันส าหรับ
นักศึกษาทุกคน แนวทางปรับปรุง ควรจะใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาเรียนเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

3.การประเมินผู้เรียนก่อนจบการศึกษา ปัจจุบันยังไม่มีระบบการประเมิน 
ดังนั้นหลักสูตรควรจะมีการประเมินนักศึกษาก่อนจบการศึกษา โดยใช้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นเกณฑ์ในการประเมิน  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อมีผลการประเมินแล้ว ควรจะมีระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลว่าทางหลักสูตรมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และด าเนินการปรับปรุง 

 5.2 สิ่งที่หลักสูตรยังไม่ได้ด าเนินการ คือ วิธีการประเมินผลตาม ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ดังนั้นแนวทางการปรับปรุง คือ ให้ทุกรายวิชา
ก าหนดวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่เกี่ยวข้อง 

 5.3 สิ่งที่หลักสูตรด าเนินการอยู่ เช่น ในด้านการประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนก่อนก าหนด
แผนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ และคะแนน
ปลายภาค ในทีมผู้สอน เป็นต้น เป็นแนวทางปฏิบัติที่ท าสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ได้
ก าหนดระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คือ  
 1. ประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน เกี่ยวกับก าหนดเกณฑ์การวัดผล คะแนน
เก็บ การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงเนื้อหาในรายวิชา โดยมีการ
บันทึกในแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยภาควิชาฯ  
 2. ระหว่างการเรียนการสอน ควรจะมีการประชุมร่วมกันในทีมผู้สอน 
เกี่ยวกับ คะแนนเก็บ การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงวิธีการ
ประเมินผล โดยมีการบันทึกในแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยภาควิชาฯ 
 3. หลังจากการให้ระดับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ควรจะมีการประชุมกันในทีม
ผู้สอน เกี่ยวกับระดับคะแนนของนักศึกษา โดยมีการบันทึกในแบบฟอร์มที่ก าหนด
โดยภาควิชาฯ 

 5.4 ในปัจจุบันการแจ้งผลการประเมินนักศึกษาให้กับนักศึกษา ไม่มีการก าหนดแนว
ทางการปฎิบัติอย่างชัดเจน เป็นเพียงการปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้นหลักสูตรควรจะ
ปรับปรุง คือ หลังจากมีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบในรายวิชา จะต้องมีการ
ประกาศผลให้นักศึกษาทราบโดยผ่านภาควิชาฯ 

6. Academic Staff Quality 
 6.1 - 
 6.2 - 
 6.3 - 
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 6.4 - 
 6.5 - 
 6.6 - 
 6.7 - 
7. Support Staff Quality 
 7.1 การจัดท าแผนก าลังคนฝ่ายบุคลากรสนับสนุน ต้องมีช่วงเวลาการทบทวนบ่อย

ขึ้นกว่าแผนก าลังคน 4 ปี โดยเป็นไปตามสภาวะของหลักสูตรการเรียนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรทดแทนของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สามารถวางแผนการจัดก าลังคนให้เพียงพอ ที่จะคงหรือพัฒนาคุณภาพการสอน
หรืองานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 7.2 ระบบคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนยังต้องมีการปรับปรุงการคัดเลือก
คุณสมบัตินอกจากทางด้านความรู้พื้นฐานแล้วยังควรมีเกณฑ์คัดสรรบุคลากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา รักงานบริการเพ่ิมด้วย เนื่องจากงานสนับสนุน
หลายส่วนของภาควิชาฯ ต้องอาศัยความเต็มใจจากบุคลากรส่วนนี้ในการช่วย
พัฒนา 

 7.3 ควรมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินฝ่ายสนับสนุนบุคลากรที่ชัดเจนและ
ชี้แจงให้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดท ารายงานประเมินตนเองอย่างน้อย 1 เดือน และ
ด าเนินการประเมินไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ไม่เกิดความขัดแย้งในผล
การประเมินภายหลัง 

 7.4 ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างน้อย 3 ปีที่วางเป้าหมายก าหนดชัดเจน
แก่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เพ่ือก าหนดแนวทางการฝึกฝน การเข้ารับการ
อบรมในหัวข้อต่างๆ ประจ าปี การได้รับมอบหมายงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแผนพัฒนาตนเอง รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

 7.5 ควรมีการจัดงานมอบรางวัลประจ าปีให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของ
ภาควิชาฯ หรือจัดท าบอร์ดประกาศเกียรติคุณ เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจในการ
พัฒนางานแก่บุคลากรสายสนันสนุนอย่างต่อเนื่อง 

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

ก าหนดไว้ (รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านก่อนตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด) เพียงดูแค่
คะแนน GPA แล้วจัดสรรเข้าภาค ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา 
ดังนั้น หลักสูตรขอเสนอให้คณะฯ ยึดตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 8.3 - 
 8.4 - 
 8.5 - 
9. Facilities and Infrastructure 
 9.1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ต้องมีแผนการดูแลบ ารุงรักษาสิ่ง

อ านวยความสะดวกภายในห้องให้อย่างสม่ าเสมอเพียงพอต่อการใช้งานในการ
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เรียนการสอนและการท าวิจัย รวมทั้งมีพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยให้
เกิดความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 9.2 ควรวางระบบการรับส่งข้อมูลที่ทันสมัยในเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและงานวิจัย
ต่างๆ ของภาควิชาฯและห้องสมุด ที่ใช้เวลาสั้นลง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สิบหาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9.3 ควรเตรียมแผนจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนและพัฒนางานการเรียนการ
สอนและงานวิจัยภาควิชาฯ อย่างน้อย 5 ปีถัดไป เพ่ือตระเตรียมหาแหล่ง
งบประมาณล่วงหน้าส าหรับจัดหา และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ของภาควิชาฯ 
ให้เพียงพอ 

 9.4 ควรมีแผนตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณ์ด้านสารสนเทศของภาควิชาฯ 
และระบบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศให้เพียงพอต่อพ้ืนที่
และจ านวนของผู้ใช้บริการของภาควิชาฯ 

 9.5 มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการลงปฏิบัติงานทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยที่ชัดเจนมากข้ึนให้กับผู้ใช้งาน รวมทั้งการบริหารระบบการเข้าออก
ใช้งานห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ นอกเวลาราชการ ให้เกิดความรัดคุม
และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  

10. Quality Enhancement 
 10.1 ในการออกแบบหลักสูตร ยังไม่ได้ใช้ผลส ารวจบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการ

ส ารวจของผู้ใช้บัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของหลักสูตร ดังนั้นในการ
ปรับปรุงจ าเป็นต้องเอาผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 

 10.2 - 
 10.3 ควรมีการประเมินและปรับปรุงตามเกณฑ์พัฒนาในข้อ 4.2 และ 5.2 
 10.4 ในปัจจุบันด้านงานวิจัยของอาจารย์  ได้มีการน ามาใช้ประกอบการเรียนการ

สอนในบางรายวิชาโดยผ่านกรณีศึกษา และมีโครงงานนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ แต่ยังไม่มีรูปแบบในการน ามาใช้งานอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงคือ ในการส่งรายงานการวิจัยแต่ละ
เรื่องให้สรุปว่าผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาใด 
ในหลักสูตรใด โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มที่จัดท าขึ้นโดยภาควิชาฯ หรือ ใช้
แบบฟอร์มร่วมกับของคณะ 

 10.5 อ้างอิงองค์ประกอบ 9 
 10.6 ในปัจจุบันหลักสูตรยังไม่มีแบบฟอร์มการส ารวจความต้องการและผลการส ารวจ

ผู้ใช้บัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แนวทางการปรับปรุง  
 1. ทางภาควิชาฯ ก าหนดแบบฟอร์มการส ารวจความต้องการและผล
การส ารวจผู้ใช้บัณฑิต จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
 2. ก าหนดแนวทางในการน าข้อมูลการส ารวจความต้องการที่ได้มา
เรียงล าดับความส าคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร
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ต่อไป 
 3. น าผลการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต มาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือใช้
ข้อมูลมาปรับปรุง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตรต่อไป 

11.Output 
 11.1 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจบ การตก

ออก ทั้งโดยภาพรวมและยกตามชั้นปีอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการ
ติดตามและเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควร
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาค
การศึกษา และควรน าผลดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.2 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยการ
จบการศึกษาอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตามและเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอ่ืน ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล
ดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
เป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรน าผลดังกล่าว
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.3 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการได้งานท า 
(เฉพาะงานที่ตรงตามสาขาวิชา) อย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตาม
และเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบ
การเก็บข้อมูลดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรน า
ผลดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.4 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านงานวิจัย
ของนักศึกษาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ (โดยแยกงานวิจัยตาม ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ก าหนด) อย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบการติดตามและ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการ
เก็บข้อมูลดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรน า
ผลดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 

 11.5 ในระดับหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทั้งหมด และยังไม่มีระบบการติดตามและ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น ข้อควรปรับปรุง คือ หลักสูตรควรพัฒนาระบบการ
เก็บข้อมูลดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และควรน า
ผลดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น 
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เอกสารอ้างอิง 3.17 เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission
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เอกสารอ้างอิง 3.1.8 เว็บไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิสัยทัศน์และพันธกิจภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/2014-05-13-17-27-58/histor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/2014-05-13-17-27-58/histor
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เอกสารอ้างอิง 3.1.9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการหรือ
ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร เล่มหลักสูตรหน้า 134 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filecurriculum/TQF2_MfE_09_07_56.pdf 

ผูท้รงคณุวฒิุ ความเหน็และขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ/ค าช้ีแจงของ
ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

1. รองศาสตราจารย ์ 
ดร.สมเกยีรต ิ 
รุจเิกยีรตกิ าจร 

1. ได้ตรวจสอบร่างหลักสูตรในส่วนของ
กลุ่มวชิาชพี 54 หน่วยกติ พบว่าเน้ือหาวชิา
ส่วนมากเหมาะสมกับหลักสูตรสาขาวิชา
วศิวกรรมการผลติ 
2. แกไ้ขค าผดิหน้า 87 ของวชิา 229-362 
บรรทดัสดุทา้ย จาก “ระบบควอมพวิเตอร”์ 
เป็น “ระบบคอมพวิเตอร”์ 

1.  เหน็ดว้ยกบัความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 
 
2.  ปรบัแกต้ามความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ

2. รองศาสตราจารย ์ 
ดร. ยุทธชยั บรรเทงิ
จติร 

1. แกไ้ขค าผดิ 
2. ในหมวดที่ 1 หัวข้อที่ 9 ควรเพิ่ม
คุณวุฒขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรให้
ค ร บ ทุ ก ร ะ ดับ  ต รี  โ ท  เ อ ก  เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามการ
รบัรองหลกัสตูรของ สภาวศิวกร นอกจากนี้
ให้ระบุด้วยว่า อาจารย์แต่ละท่านได้เคย
สอนในหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้จาก
สภาวศิวกร หรอืไม่ โดยให้รายละเอยีดว่า 
สอนในหลกัสตูรใด รบัรองในปีใด 
3. หมวดที ่2 หวัขอ้ 1.3 วตัถุประสงค ์ให้
แก้ไขจาก “มวีตัถุประสงค์เพื่อผลติบณัฑิต
ให้มีคุณสมบัติ” เป็น “มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลติวศิวกรการผลติใหม้คีุณสมบตั”ิ 
4. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ของ 229-366 
การฝึกงาน ควรจะใช้ค าว่า “Internship” 
และเขยีนหน่วยกติเป็น 0(0-40-60) 
 
5. รายวิชา 229-364 สหกิจศึกษาและ
โรงงานวิศวกรรมการผลติ 1 ควรใช้ชื่อว่า 
เตรียมสหกิจศึกษา และเปลี่ยนหน่วยกิต 
จาก 1(0-0-3) เป็น 1(1-0-2) 
6. รายวิชา 229-464 สหกิจศึกษาและ
โครงงานวศิวกรรมการผลติ 2 ควรเขยีน
หน่วยกติเป็น 7(0-40-42) 
 
 
7. รายวิชา 227-321 การศึกษาการ

1. ปรบัแกต้ามความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
2. ปรบัแกต้ามความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปรบัแกต้ามความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 
 
4. รายวชิา 229-366 การฝึกงาน 
ยงัคงใชช้ื่อภาษาองักฤษเป็น 
Practical Training และ เขยีนหน่วย
กติเป็น 320 ชัว่โมง ตามแนวทางการ
เขยีนของคณะฯ 
5. ปรบัแกต้ามความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 
 
6. ปรบัแก้ชื่อรายวิชาเป็น 229-464 
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ผูท้รงคณุวฒิุ ความเหน็และขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ/ค าช้ีแจงของ
ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ท างานในอุตสาหกรรม ควรแกไ้ขค าอธบิาย
ภาษาอังกฤษ จาก “Definitions and 
importance of productivity” เป็น 
“Definitions and importance of 
productivity improvement” เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัค าอธบิายภาษาไทย 
8. รายวชิา 227-323 การยศาสตร์ ควร
บงัคบัรายวชิาเรยีนก่อน คอื 225-251 สถติิ
วศิวกรรม 1 และเขยีนหน่วยกติเป็น 3(2-3-
6) 
9. รายวชิา 227-331 การควบคุมคุณภาพ 
ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา จาก “บทน า 
ทบทวนสถิติที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ... 
แผนภูมคิวบคุมส าหรบัขอ้มลูแอรบิวิส”์ เป็น 
“สถิติที่ ใ ช้ ในงานควบคุมคุณภาพ . . . . 
แผนภูมิควบคุม เชิงลักษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนการผลติชนิดอื่น ๆ” พรอ้ม
ทัง้ปรับแก้ไขค าอธบายภาษาอังกฤษ ให้
สอดคลอ้งกบัค าอธบิายภาษาไทย  

สหกจิศกึษา และมหีน่วยกติเป็น 7(0-
35-0) ตามแนวทางการเขยีนหน่วยกิ
ตของมหาวทิยาลยั 
 
 
7. ปรบัแกต้ามความเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 
 
 
 
 
8. ปรับแก้รายวิชาบงัคับเรียนก่อน
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่
ปรบัแกห้น่วยกติเป็น 3(3-0-6) 
9. ป รับ แ ก้ ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

3. ดร.จริะวรรณ  
คลอ้ยภยนัต ์

หลักสูตรมีความน่าสนใจ และเหมาะสม
ส าหรบันักศึกษาในระดบัปริญญาตรี แต่มี
ข้อสงัเกตคือ ในหวัข้อที่ 3 คือวิชาเอก/
ความเชีย่วชาญเฉพาะหลกัสตูร ต้องการให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
จดัการกระบวนการผลติ และเทคโนโลยกีาร
ผลติอย่างเหมาะสมในงานอุตสาหกรรมยาง 
และอาหารทะเล รวมทัง้อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นว่าเป็น
หลกัสตูรทีด่ ีเน่ืองจากเน้นในอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมกบัภูมิภาคที่มหาวทิยาลยัตัง้อยู่ 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูในรายละเอียดของ
วชิาแล้ว พบว่าไม่มีวชิาใดเลยที่กล่าวเน้น
ถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ดงักล่าวด้วย จะท าให้หลกัสูตรมคีวามต่าง
และโดดเด่นกว่าหลกัสูตรในมหาวิทยาลยั
อื่น 

จะมกีารเพิม่เตมิใหม้กีารท าโครงงาน
ในอุตสาหกรรมยางและอาหารทะเล 
ในหมวดที่ 3 ข้อ 5.5 และแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนในวิชาที่ เกี่ยวกับ
ระบบอุตสาหกรรม ให้เพิ่ม เติม
กรณีศกึษาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมยาง 
และอาหารทะเล 

4. นายสมพร พงศข์จร ไม่มขีอ้คดิเหน็ใด ๆ  
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เอกสารอ้างอิง 3.1.10 หัวข้อพิเศษรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรม 
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เอกสารอ้างอิง 3.3.1 อนุมัติหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย 
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เอกสารอ้างอิง 3.4.1 เอกสารประชุมผู้สอนวิชา Engineering Statistics I 
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เอกสารอ้างอิง 3.5.1 แผนการสอนรายวิชาการวิจัยการด าเนินงาน
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เอกสารอ้างอิง 3.5.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติวิศวกรรม 1
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เอกสารอ้างอิง 3.5.3 แบบประเมินฝึกงาน 
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เอกสารอ้างอิง 3.5.4 แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ 
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เอกสารอ้างอิง 3.5.5 รายละเอียดการให้คะแนนวิชาโครงงาน 
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เอกสารอ้างอิง 3.5.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับสถานประกอบการ ส าหรับ
พนักงานที่ปรึกษา
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เอกสารอ้างอิง 3.5.7 ใบแจ้งผลพิจารณาข้อสอบ 
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เอกสารอ้างอิง 3.6.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_70.pdf 

 
 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_70.pdf
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เอกสารอ้างอิง 3.6.2 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
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เอกสารอ้างอิง 3.6.3 ประกาศคณะฯ อาจารย์ผู้สอนดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
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เอกสารอ้างอิง 3.7.1 อัตราก าลัง 4 ปีของภาควิชาฯ 
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เอกสารอ้างอิง 3.7.2 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลบุคลากร 
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เอกสารอ้างอิง 3.10.1 ตารางสรุปผลคะแนนระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/
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เอกสารอ้างอิง 3.10.2 หนังสือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม 
 

 
 


