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คาํนํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบฉบบัน้ี เป็นรายงานประจาํปีในรอบปีการศึกษา 2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558ถึงเดือน
กรกฎาคม  2559)  โดยใชเ้กณฑ ์ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ในการ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
ผลการประเมินจะถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร อีกทั้งเสริมสร้างจุดแขง็และพฒันา
จุดท่ีควรปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

 

               (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์) 
    ประธานหลกัสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนโดย 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเอกสารในการตรวจการประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA ระดบัหลกัสูตรตาม
แนวทาง AUN-QA แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559   
 สาํหรับผลการดาํเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA ระดบัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  โดยกาํหนดเกณฑก์าร
ประเมิน 7 ระดบันั้น  สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
 1. การกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ระดบั 3) หลกัสูตรกาํหนดให้คุณภาพของมหาบณัฑิตตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม, ดา้นความรู้, ดา้น
ทกัษะทางปัญญา, ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   และดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและยงัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจทั้งในระดบั
คณะและมหาวิทยาลยั  
 2. รายละเอียดของหลกัสูตร (ระดบั 3) ทางหลกัสูตรไดท้บทวนรายละเอียดของหลกัสูตรทุก 5 ปี ตาม
รอบกาํหนดการปรับปรุงเพื่อให้เน้ือหาในหลกัสูตรมีความทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ โดยทาํการเผยแพร่
ขอ้มูลหลกัสูตรผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ  คณะฯ และระดับมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่
สาธารณะ (มคอ.2)   และมีการทบทวนรายละเอียดวิชาทุกส้ินสุดภาคการศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ.5) 
 3. โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาของหลกัสูตร (ระดบั 4) หลกัสูตรไดถู้กกาํหนดใหเ้น้ือหารายวิชาต่าง 
ๆ มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ดงัระบุไวใ้น AUN1 ไดแ้ก่ รายวิชาบงัคบัและรายวิชา
เลือกเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ รายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึกการนําเสนอ
งานวิจยัและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  รายวิชาระเบียบวิธีวิจยั เพื่อเรียนรู้วิธีการวิจยัอยา่งเป็นระบบ เป็น
ตน้ 
 4. วิธีการเรียนและการสอน (ระดบั 3) กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนไดถู้กออกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาดงัแสดงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยเนน้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เช่น บรรยาย ปฏิบติัการ ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประกอบการ
สอน เพื่อใหผ้ลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ไม่ว่าจะเป็น
ทกัษะของการเป็นนกัวิจยั ทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาสากล (องักฤษ) และทกัษะทางดา้นเทคโนโลย ี 
 5. การประเมินผลผูเ้รียน (ระดบั 4) กระบวนการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษาไดถู้ก
กาํหนดและระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แต่หลกัสูตรยงัขาดกระบวนการในการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผลประเมิน  
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 6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (ระดบั 3) หลกัสูตรให้ความสาํคญัทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของ
อาจารยผ์ูส้อนคือมีจาํนวนผูส้อนท่ีเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
กาํหนด มีภาระงานขั้นตํ่ารวม 4 ดา้นคือการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
การสรรหาและคดัเลือก การประเมินผล การเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 7. คุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน (ระดบั 3)  หลกัสูตรให้ความสาํคญักบับุคลากรสายสนบัสนุน
เช่นกนั เพราะมีส่วนสาํคญัในการช่วยการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ทั้งทางดา้นปริมาณ
และคุณภาพ มีการวางแผนอตัรากาํลงั การสรรหาและคดัเลือก การประเมินผลการปฏิบติังานและสมรรถนะ
ผา่นระบบ TOR Online และ Competency Online  และใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาตนเอง 
 8. การสนบัสนุนและคุณภาพของผูเ้รียน (ระดบั 3)  หลกัสูตรไดร้ะบุคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาท่ี
หลกัสูตรตอ้งการ มีการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ มีการสอบสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคดัเลือก เม่ือ
เขา้มาศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษานกัศึกษาตอ้งทาํขอ้ตกลงภาระงานและทาํการประเมินผลการปฏิบติังาน
เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา อีกทั้งยงัมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูดู้แลนกัศึกษาและใหค้าํปรึกษานกัศึกษา 
 9. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (ระดบั 3)  เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของ
หลกัสูตรให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงภาควิชาฯ มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
และเคร่ืองมืออุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและงานวจิยัไว้
อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมหาวิทยาลยักจ็ดัส่ิงอาํนวยความความสะดวกไวเ้ช่นกนั 
 10. การปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร (ระดบั 2) คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรเป็นผูด้าํเนินการในการ
พฒันา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี นอกจากน้ีในแต่ละรายวิชามีการประเมินอยา่งเป็นระบบโดย
นักศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ฒันาวิธีการเรียนการสอน และในแต่ละปีจะมีการจดัทาํ
รายงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
 11. ผลผลิต (ระดบั 1)  หลกัสูตรไม่มีระบบการเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว จึงไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ได ้
 
 จากผลการดาํเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA ระดบัหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบท่ีกล่าวมา โดยภาพรวมของการประเมินตนเอง หลกัสูตรมีระดบัคะแนนเท่ากบั 3  ซ่ึงทางหลกัสูตร
มีความมุ่งมั่นในการดาํเนินการเพื่อผลิตบณัฑิตอนัเป็นท่ีพึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และดาํเนินการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการประกนัคุณภาพของ ASEAN University Network  
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บทที ่1 
ส่วนนํา 

 
 

1. ประวตัิโดยย่อ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนพร้อมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ตั้งแต่
ปีพุทธศกัราช 2510  ซ่ึงในขณะนั้นยงัใชช่ื้อว่า "มหาวิทยาลยัภาคใต"้ ไม่มีสถานท่ีทาํการและส่ิงก่อสร้างเป็น
ของคณะเอง  การดาํเนินการไดจ้ดัทาํท่ีสาํนกังานชัว่คราวคืออาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ หรือในปัจจุบนัคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ในช่วงแรกของการดาํเนินงานคณะฯ 
ไดเ้ปิดสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพียง 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคร่ืองกลและ
วิศวกรรมโยธา   จนกระทัง่ในปีพทุธศกัราช 2516  คณะจึงเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรีเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ
วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ  หลงัจากนั้นในปีพุทธศกัราช 2542 จึงไดท้าํการเปิดสอนหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และปิดหลกัสูตรน้ีไปในปีพุทธศกัราช 2552  และเปิดสอน
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ แทนจนถึงปัจจุบนั 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบฉบบัปัจจุบนัเป็น
หลกัสูตรท่ีไดท้าํการปรับปรุงเม่ือปีพุทธศกัราช 2555 โดยเร่ิมเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
ปัจจุบนัมีนกัศึกษาจาํนวน 23 คน 
 

2. วตัถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลกัสูตร 
 สาระสําคัญของหลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยและวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการในระดับสูง เป็นผูน้าํทางวิชาการท่ีสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ และนาํความรู้มา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งท่ีเป็นความรู้ท่ีใชโ้ดยตรงในอุตสาหกรรม และความรู้ในการจดัการเชิงระบบท่ี
ใชใ้นระบบงานอ่ืน ๆ นอกวงการอุตสาหกรรม โดยจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค ์ความเพียร
พยายาม การแกไ้ขปัญหาอยา่งมีระบบบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม โดยความรู้
และส่ิงสร้างสรรคเ์ป็นความรู้ในระดบัสากล ซ่ึงอาจจะเช่ือมโยงกบัปัญหาระดบัภูมิภาค หรือระดบัชาติ โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั ดงัน้ี 

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีเป็นนักวิชาการขั้นสูง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัย
เทียบเคียงไดใ้นระดบัสากล 

2) เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หรือการนาํความรู้และแนวคิด
เชิงวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ไปประยุกต์และผสมผสานร่วมกบัความรู้สาขาอ่ืน เพื่อนาํไปสู่การใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

3) เพื่อร่วมมือกบันกัวิชาการในสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ การวิจยั หรือการประยกุตใ์ชง้านวิจยัร่วมกนั 
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหาร  

 

 
 
 
4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควชิา 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการใหค้วามสาํคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยนาํ
ผลการดาํเนินงานมาปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการภายในภาควิชาฯ มาโดยตลอด    เพราะถือว่าเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัอนัหน่ึงในการบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด สอดคลอ้ง และเป็น 
ไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวทางการประกนัคุณภาพระดบัคณะและมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
 1. จดัให้มีระบบและกลไกในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรของ
ภาควิชาฯ อยา่งเป็นระบบ  
 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกหลกัสูตรของภาควิชาตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ให้มี
ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมและภาคอุตสาหกรรม 
 3. จดัทาํระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยไดท้าํการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  เพื่อประสิทธิภาพของการนาํไปใชง้านไดจ้ริง 
 4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรอีกทางหน่ึง 
 5. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองเป็นประจาํทุกปีการศึกษา เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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5. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสูตร  
5.1 โครงสร้างหลกัสูตร 

 

หมวดวชิา แผน ก แบก ก1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบงัคบั - 9 
หมวดวิชาเลือกไม่ตํ่ากวา่ - 9 
วิทยานิพนธ์ 36 18 
รวมไม่ตํ่ากวา่ 36 36 

 
5.2 รายละเอยีดของคณาจารย์ 

 5.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร  
 

รายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตร คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์* Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
2. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล* Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of Technology, 

U.S.A, 2544 
3. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of  Miami, U.S.A, 2546 
4. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล* Ph.D.(Industrial Engineering) , University of  Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
5. ดร.วนฐัฌพงษ ์ คงแกว้ วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

 

5.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 
1. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 
2. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
3. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
4. รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541 
5. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University of  Auckland, New Zealand, 2532 
6. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of  Queensland, Australia, 2543 
7. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical & Materials Engineering), Illinois Institute of Technology, 

U.S.A, 2544 
8. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลยั Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of Manchester, UK, 2549 
9. ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพทัธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
10. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
11. ดร.วนฐัฌพงษ ์คงแกว้ วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 
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5.2.3 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
  

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 
1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
2. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
3. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 2545 
4. รศ.วนิดา รัตนมณี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541 
5. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
6. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, Australia, 2543 
7. ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพทัธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 

 

 

5.3 บุคลากรสนับสนุน 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง กลุ่ม 
1. นายบุญส่ง  ศรีทองช่วย ช่างเทคนิคชาํนาญงาน ขา้ราชการ 
2. นายกิตติพงษ ์ อาดมั ช่างเทคนิคชาํนาญงาน ขา้ราชการ 

3. นายอบัดลหร้อศกัด์ิ  ยลีะ ช่างเทคนิคชาํนาญงาน ขา้ราชการ 

4. นายถาวร  จุลนิล ช่างฝีมืองานโลหะ  ลูกจา้งประจาํ 

5. นายสมศกัด์ิ  จีนาพงษ ์ ช่างเคร่ืองมือกล ลูกจา้งประจาํ 

6. นายหิรัญ  เพชรชูกลู พนกังานทัว่ไป ลูกจา้งประจาํ 

7. นายประโชติ  ดาํสองสี วศิวกร พนกังานมหาวทิยาลยั 

8. นายณฐัพล  ศรีสวสัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 

9. น.ส.พรเพญ็  วงศพ์จน์ นกัวชิาการอุดมศึกษา พนกังานมหาวทิยาลยั 

10. น.ส.สรินดา  อรุณพนัธ์ นกัวชิาการอุดมศึกษา พนกังานมหาวทิยาลยั 

11. นายจิระ  บุญทอง ช่างเทคนิค พนกังานเงินรายได ้

12. น.ส.ณาฏฐีกา จนัทร์เล่ือน นกัวชิาการศึกษา พนกังานเงินรายได ้

13. น.ส.ศุภลกัษณ์ ตั้งกิจเชาวลิต นกัวชิาการอุดมศึกษา พนกังานเงินรายได ้

14. นายพงษพ์นัธ์ จนัทราช นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ พนกังานเงินรายได ้

15. น.ส.จนัทนา นกแกว้ พนกังานเกบ็เอกสาร พนกังานเงินรายได ้
 

5.4 นักศึกษา 
 

ลาํดบั รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล อาจารย์ทีป่รึกษา 
1. 5610120040 น.ส. ใหม่ ศรีช่วย ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ 
2. 5610120078 น.ส. สุภารดี  สุโร รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
3. 5610120080 นาย สุวฒัน์  จนัทรดิกลุ รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์
4. 5610120089 MR. Said Badrul Nahar รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ 



7 
 

ลาํดบั รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล อาจารย์ทีป่รึกษา 
5. 5610120098 นาย วรศกัด์ิ  สมบติัแกว้ ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์
6. 5710120063 น.ส. อามีณา  เมฆารัฐ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
7. 5710120009 นาย กมัปนาท  ธานีรัตน์ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
8. 5710120015 น.ส. จิรสุข  พานิชกลุ รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ 
9. 5710120004 MR. Lehuang Zong รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล  
10. 5806013003 น.ส. นวพร  ธนะสาร ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ 
11. 5806013005 นาย จิรายสุ  จินดากลุ ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
12. 5806013006 นาย อรรถพล  แกว้นวล รศ.สมชาย ชูโฉม 
13. 5810120077 นาย บรรพต  โลหะพนูตระกลู ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 

 

5.5 ผู้สําเร็จการศึกษา  (รวมนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต    
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบทุกฉบบั) 
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล อาจารย์ทีป่รึกษา 

1. 5410120017 น.ส. สุจรรยา  แกว้พรายตา รศ.วนิดา รัตนมณี 
2. 5410120036 น.ส. นิยดา  มะสุนี ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ 
3. 5510120109 Mr. Guoxiang Huang ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ 
4. 5510120118 นาย รังสฤษฎ ์คงดว้ง ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ 
5. 5610120038 น.ส. สิริรัตน์ สุวชัรชยัติวงศ ์ รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์

 
 

5.6 ศิษย์เก่า  (ท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาและใชห้ลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล อาจารย์ทีป่รึกษา 

1. 5610120032 นาย วริะ  ลีลาศิลปศาสน์ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
2. 5610120042 นาย อนนัต ์ ศรีมุกข ์ ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 

 

 

5.7 งบประมาณ - ไม่มี - 
 

5.8 ส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
        - หอ้งปฏิบติัการและหอ้งวิจยั 
 - หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 - Internet 
 - หอสมุด 
 - ฐานขอ้มูลทางวิชาการ 
 

5.9 อ่ืนๆ  
 - ส่ิงอาํนวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั เช่น รถบสัไฟฟ้า 
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บทที ่2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

 
ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 
 

เกณฑ์    
ข้อที ่

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
-  ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี)  

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์    

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา  

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงาน 
วิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด  

12 การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานเพ่ือ
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการดาํเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
  ไดม้าตรฐาน 
  ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือตาม มคอ. 2  
และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบนั 
และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวชิา 
หมาย
เหตุ ตรง สัมพนัธ์ 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ ์
3-9301-00494-07-9 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ*์ 
3-9301-00494-07-9 

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

 -  

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

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล* 
3-9203-00412-02-5 

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

 -  

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์
3-8401-00183-92-9 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์
3-8401-00183-92-9 

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

 -  

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

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

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

 -  

รศ.สมชาย ชูโฉม 
3-9098-00882-74-6 

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

วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

 -  

หมายเหตุ : * รายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 1  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑข์อ้ 2 คุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 

1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน
สาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั หรือ 

2) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากวา่ ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ รศ.
ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
เกณฑข์อ้ 3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ คือมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน
สาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 



10 
 

ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์   
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล 
 

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

  

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

  

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
 

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

  

รศ.สมชาย ชูโฉม 
 

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

  

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

  

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
 

Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, 
Australia, 2543 

  

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
 

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

  

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

  

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลยั 
 

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

  

ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, 
U.S.A, 2545 

  

ดร.วนฐัฌพงษ ์คงแกว้ วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2556 

  

 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 
   เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

1) มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ ผศ.ในสาขา
ท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

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

อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา 
(จํานวนนักศึกษาทีอ่าจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั) 

มี ไม่มี 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
 

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

 
 

- นศ.ป.โท 3 คน 
 

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์
 

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

 
 

- นศ.ป.โท 2 คน 
 

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล 
 

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

 
 

- นศ.ป.โท 1 คน 
 

รศ.วนิดา รัตนมณี 
 

M.Sc.(Industrial Engineering), 
Iowa State University, 2541 

 
 

- นศ.ป.โท 1 คน 
 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพทัธ์ 
 

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

 
 

- นศ.ป.โท 3 คน 
 

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 
 

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

 
 

- นศ.ป.โท 2 คน 
 

ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
 

Ph.D.(Chemical Engineering), 
University of  Queensland, 
Australia, 2543 

 
 

- นศ.ป.โท 1 คน 
 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์
 

Ph.D.(Industrial Engineering), 
University of Miami,U.S.A, 2543 

 
 

- นศ.ป.โท 1 คน 
 

 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 5 คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไป
ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

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

เกณฑข์อ้ 9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ ์
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.......................................................................................... 
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เกณฑข์อ้ 10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามี
ผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ........................................................................................... 
 (หากข้อนีเ้กณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่นาํไปตัดสินว่าการดาํเนินงานไม่ได้มาตรฐานแต่เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
หลกัสูตรนาํไปพัฒนา) 

ตารางที ่1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)   

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์ 
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก 

1. ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์ 
 

Ph.D. (Design and Manufacturing 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, 2009 

 
 

-  - 

2. ดร.กิตติ เจิดรังษี  Ph.D (Chemical Engineering)  
the University of  Queensland, 
Australia 

 
 

- -  

3. ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจนัทร์บุรี  Ph.D.(Engineering),The University
of  Liverpool, UK, 2548 

 
 

-  - 

4. ดร.สมใจ  จนัทร์อุดม วศ.ด.(วิศวกรรมวสัดุ),มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์, 2556. 

 
 

-  - 

5. ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
 

Ph.D.(Chemical Engineering), 
University of Queensland, 
Australia, 2543 

 
 

-  - 

6. รศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of  Minnesota, USA 

 
 

-  - 

7. ดร.วนฐัฌพงษ ์คงแกว้ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

 
 

-  - 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  
  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ 

1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอกหรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีตรง
หรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวทิยาลยั และไดแ้จง้ให ้

สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
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  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.............................. 
ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7)  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุจรรยา แก้วพรายตา รหัสนักศึกษา 5410120017 
1. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng. (Mechanical  Engineering) 

University of  Auckland,  
New Zealand, 2532 

 -  - 

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

 -  - 

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

 -  - 

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

 -  - 

5. รศ.ปัญญรักษ ์งามศรีตระกลู M.Eng. (Marine Engineering), 
University of  Tokyo, Japan 

 -  - 

6. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล Ph.D.(Manufacturing Engineering),
The University of  New South 
Wales, Australia 

 - -  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสิริรัตน์ สุวชัรชัยตวิงศ์ รหัสนักศึกษา 5610120038 
1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial Engineering), 

University of  Texas at Arlington, 
U.S.A, 2542 

 -  - 

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

 -  - 

3. ดร.วนฐัฌพงษ ์คงแกว้ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

 -  - 

4. รศ.ดร.เกริกชยั ทองหนู Ph.D.(Computer Science & 
Electrical Engineering),   
The University of  New South 
Wales, Australia 

 -  - 

5. ดร.อุษณีย ์คาํพลู Ph.D. (Industrial Engineering), 
Asian Institute of Technology 
 

 - -  
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของ นายวรศักดิ์ สมบัตแิก้ว รหัสนักศึกษา 5610120098 
1. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), 

University of Colorado, Boulder, 
U.S.A, 2545 

 -  - 

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

 -  - 

3. รศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ Ph.D. (Electrical Engineering)  
from University of  Minnesota, 
U.S.A. 

 -  - 

4. รศ.ดร.ยทุธชยั บรรเทิงจิตร Ph.D.(Safety Science),The 
University of New South Wales, 
Australia 

 - -  

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

 -  - 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ของ นางสาวสุจรรยา แก้วพรายตา รหัสนักศึกษา 5610120078 
1. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering) 

University of Auckland, New 
Zealand, 2532 

 -  - 

2. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), 
University of Colorado, Boulder, 
2545 

 -  - 

3. รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง Ph.D. (Mat.Sci & Eng.) ,North 
Carolina State University ,USA. 

 -  - 

4. ดร.สุธน ศรีวะโร วศ.ด.(วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
วสัดุ) , ม.วลยัลกัษณ์ 2557. 

 - -  

อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ นางสาวใหม่ ศรีช่วย รหัสนักศึกษา 5610120040 
1. ผศ.ดร.สุภาพรรณ  
   ไชยประพทัธ์ 

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

 -  - 

2. ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์ Ph.D.(Design and Manufacturing 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, 2009 

 -  - 

3. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล  Ph.D.(Metallurgical and Materials 
Engineering), Illinois Institute of 

 -  - 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Technology, U.S.A, 2544 
4. รศ.ดร.พรชยั พฤกษภ์ทัรานนต ์ Ph.D. (Electrical Engineering) from

University of Minnesota, U.S.A. 
 -  - 

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

 -  - 

อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ นาสุวตัน์ จนัทรดกิลุ รหัสนักศึกษา 5610120080 
1. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), 

University of Miami, U.S.A,2546 
 -  - 

2. รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ D.Eng./Asian Institute of 
Technology, Thailand, 2525 

 - -  

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

 -  - 

4. ดร.กิตติ เจิดรังษี Ph.D (Chemical Engineering) the 
University of  Queensland, 
Australia 

 - -  

อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ น.ส.อามณีา เมฆารัฐ รหัสนักศึกษา 5710120063 
1. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท ์ Ph.D.(Industrial Engineering), 

University of Miami,U.S.A, 2546 
   - 

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

 -  - 

3. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจนัทร์บุรี  Ph.D. (Engineering),The University
of  Liverpool,  UK, 2548 

 -  - 

4. ดร.สมใจ จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556. 

 -  - 

อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ นายจริายุส จนิดากลุ รหัสนักศึกษา 5810120014 
1. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and Materials 

Engineering), Illinois Institute of 
Technology, 2544 

 -  - 

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

 -  - 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Zealand, 2532 
3. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), 

University of Colorado, Boulder, 
2545 

 -  - 

4. ดร.สมใจ จนัทร์อุดม วศ.ด. (วิศวกรรมวสัดุ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556. 

 -  - 

อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ น.ส.นวพร ธนะสาร รหัสนักศึกษา 5810120028 
1. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพทัธ์ Ph.D.(Industrial Engineering), 

University of  Miami, U.S.A,  
2546 

 -  - 

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

 -  - 

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

 -  - 

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

 -  - 

5. ดร.เกรียงไกร ไวยกาญจน์ Ph.D.(Design &Manufacturing 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, 2009 
 

 - -  

อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ นายอรรถพล แก้วนวล รหัสนักศึกษา 5810120053 
1. รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical 

Engineering), University  of 
Auckland, New Zealand, 2543 

 -  - 

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

 -  - 

3. ผศ.ดร.องุ่น สงัขพงศ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), 
University of Miami, 2543 

 -  - 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจิัย สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

4. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจนัทร์บุรี Ph.D. (Engineering),  
The University of  Liverpool, 
สหราชอาณาจกัร, 2548 
 

 -  - 

 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 7 คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ ์คือ  
  1.  เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ
ดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
  2.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
  3.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และไดแ้จง้
ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ........................................................................................... 
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ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)  
ผู้สําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1. นางสาวสุจรรยา แกว้พรายตา 
 
 

การออกแบบ GA ในการจดัตารางสอน
สาํหรับมหาวิทยาลยัท่ีมีนกัศึกษาหลายคณะ
เรียนร่วมกนั 

การประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรมนวตักรรม และการจดัการ
อุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนืคร้ังท่ี  2 ปี 2556   

2. นางสาวนิยดา มะสุนี 
 
 

Development of an image processing system 
in splendid squid quality classification 
 

ICPID 2013, International Association of 
Computer Science and Information 
Technology, Beijing China (April 2013) 

 
A Fuzzy Inference System For Squid Quality 
Grading 

Journal of Intelligence & Fuzzy Systems 

3. Mr. Guoxiang Huang 
 
 

A Probabilistic Model of  Wood  Defects 
 
 

International association of computer 
science and information technology , 
Kuala Lumpur, Malaysia 

 
Automated process planning and cost 
estimation under material quality uncertainty 

International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology 

4. นายรังสฤษฎ ์คงดว้ง 
 
 

การพฒันาระบบการประเมินปริมาณการใชสี้
และตน้ทุนสีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์
ไมย้างพาราในการผลิตแบบ Mass customization 

การประชุมวิชาการดา้นการวิจยัดาํเนินงาน
แห่งชาติปี 2558 ณ จ.กรุงเทพฯ 

5.นางสาวสิริรัตน ์สุวชัรชยัติวงศ ์
 
 

การวิเคราะห์โครงการบริการรถขนส่งมวลชลใน
พ้ืนท่ีมหาวิทยาลยั : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

การประชุมวิชาการดา้นการวิจยัดาํเนินงาน
แห่งชาติปี 2558 ณ จ.กรุงเทพฯ 

 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา 
   เป็นไปตามเกณฑ ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

1) มีผูส้าํเร็จการศึกษา 5 คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมี proceedings จาํนวน 5 ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพว์ิชาการ 2 ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ................................................................................................ 
เกณฑข์อ้ 11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

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

  ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนด 
  ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 
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สรุปผลการดาํเนินงานตามเกณฑข์อ้ 11 
  ผา่น เพราะ ดาํเนินงานผา่นทุกขอ้ 
  ไม่ผา่น เพราะ ดาํเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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บทที ่3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันาต่อไป
ได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 
คุณภาพไม่เพยีงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ คุณภาพไม่เพยีงพอ จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพยีงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันา
เพียงเลก็นอ้ยสามารถทาํใหมี้คุณภาพเพียงพอได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการ 
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึงการ
ดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่เกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรดีกวา่เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นนาํ 
ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนวปฏิบติั
ชั้นนาํ 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

AUN 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

AUN 1 Expected Learning Outcomes   
AUN 2 Programme Specification  
AUN 3 Programme Structure and Content   
AUN 4 Teaching and Learning Approach  
AUN 5 Student Assessment  
AUN 6 Academic Staff  Quality  
AUN 7 Support Staff Quality  
AUN 8 Student Quality and Support   
AUN 9 Facilities and Infrastructure  
AUN 10 Quality Enhancement  
AUN 11 Output  
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and 

mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and students. 
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and lesson 

should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should be aligned to 
the programme expected learning outcomes. 

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

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

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 1  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have 
been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university [1,2] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1 

Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 
หลกัสูตรกาํหนดใหคุ้ณภาพของบณัฑิตตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม, ดา้นความรู้, ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา, ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ   และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งเป็นไปตามวิสยัทศัน์และ
พนัธกิจ ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและคณะฯ   

วิสยัทศัน์ พนัธกิจของมหาวทิยาลยัและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
(เวบไซตม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์:  
http://www.psu.ac.th/th/vision) 
(เวบ็ไซตค์ณะวิศวกรรมศาสตร์: 
http://www.eng.psu.ac.th/about/vision-mission) 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 
ผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรตามรายละเอียดขา้งล่าง 
ไดถู้กจดัแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ทัว่ไปและผลการ
เรียนรู้เฉพาะทางดงัน้ี 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทกัษะทางปัญญา  
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัแบ่ง
ออกเป็นผลการเรียนรู้และทกัษะทัว่ไปและผลการ
เรียนรู้และทกัษะเฉพาะทาง 
(ภาคผนวก) 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
หลกัสูตรไดก้าํหนดผลการเรียนรู้อา้งอิงกบัขอ้กาํหนด
ของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั แต่ไม่ไดมี้การสาํรวจความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอ่ืน และยงัพบวา่
ผลการเรียนรู้ดงักล่าวยงัไม่ไดน้าํไปสู่คุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งครบถว้น 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/news/c
urriculum-news/258-2552 
2. ตารางท่ี  2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ท่ี
คาดหวงักบัคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค ์
(ภาคผนวก) 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

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

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

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 2  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลกัสูตรไดถู้กทบทวนในรายละเอียดทุก 5 ปี ตาม
รอบกาํหนดการเพื่อใหเ้น้ือหาในหลกัสูตรมีความ
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 

หลกัสูตร มคอ. 2 
(www.tqf.psu.ac.th) 

AUN 2 

Program Specification 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
มีการทบทวนรายละเอียดวิชาเม่ือส้ินสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคการศึกษา 

มคอ. 3 และ มคอ. 5 

2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
หลกัสูตรมีการปฐมนิเทศนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาใหม่
ทุกปี เพื่อส่ือสารใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงรายละเอียด
ของหลกัสูตรและขอ้กาํหนดของรายวิชาและ
รายละเอียดดงักล่าวยงัแสดงไวใ้นเวบไซตข์อง
ภาควิชาฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลออกสู่สาธารณะ 

เวบไซตข์องภาควิชาฯ, คณะฯ และมหาวิทยาลยั 
(http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filec
urriculum/TQF_gise_20_06_55.pdf) 

 



26 
 

 
 
 
 

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. 

 

 ผลการประเมินตนเองตาม AUN 3  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected learning 
outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 3 

Program Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน  ดังท่ีระบุไว้ใน 
AUN 1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัสูตรไดก้าํหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้

ร่วมในรายวิชาสมัมนาทุกภาคการศึกษา(ถึงแมจ้ะมีการ

ลงทะเบียนอยา่งเป็นทางการแค่เพียง 2 ภาคการศึกษา) 

ในรายวิชาน้ี นกัศึกษาตอ้งนาํเสนอความกา้วหนา้ของ

งานวิจยัใหแ้ก่เพื่อนร่วมชั้น เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึก

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  นอกจากน้ี

นกัศึกษายงัไดมี้โอกาสรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์

จากนกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการ 

เรียนและดาํเนินงานวจิยั อีกทั้งยงัไดมี้โอกาสอภิปราย

ถึงประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมในรายวิชาน้ีดว้ย             

(สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ขอ้ 1 และ ขอ้ 5) 

2. หลกัสูตรไดก้าํหนดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัเป็น

วิชาบงัคบัสาํหรับทุกแผนการศึกษาในภาคการศึกษา

แรกของการเรียน เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการ

ดาํเนินการวิจยัอยา่งเป็นระบบ และเทคนิคในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล (สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ขอ้ 3) ใน

รายวิชาน้ียงัไดก้ล่าวถึงและเนน้ย ํ้าประเดน็จริยธรรม

ของนกัวจิยัอีกดว้ย (สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ขอ้ 1) 

3. หลกัสูตรกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียน

รายวิชาการออกแบบการทดลองเพื่อใหน้กัศึกษามี

ทกัษะในการคดักรองขอ้มูล วิเคราะห์และแปล

1. หลกัสูตร มคอ. 2 
2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filec
urriculum/TQF_gise_20_06_55.pdf (หนา้ 28) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ความหมายจากผลการวิเคราะห์นั้นได ้(สอดคลอ้งกบั

ผลการเรียนรู้ขอ้ 5) 

4. หลกัสูตรไดก้าํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียน

รายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือกจาํนวน 18 หน่วยกิต 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ และสาํหรับนกัศึกษาท่ีไม่ไดมี้

พื้นฐานทางวศิวกรรมอุตสาหการโดยตรง  หลกัสูตร

กาํหนดใหน้กัศึกษากลุ่มน้ีตอ้งลงทะเบียนรายวิชาปรับ

พื้นฐานเพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัศึกษามีผลการเรียนรู้ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ 2 

5. หลกัสูตรไดก้าํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียน

รายวิชาวิทยานิพนธ์จาํนวน 18 หน่วยกิต โดยมีอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยช่วยเหลือ  แนะนาํนกัศึกษา 

ในการแกปั้ญหาวิจยัและวางแนวทางการดาํเนินงานวจิยั 

(สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ขอ้ 2 และ 4) 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
แต่ละรายวิชาไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์รายละเอียดของ
เน้ือหาความรู้ในรายวิชา     วิธีการจดัการเรียนการสอน 
การวดัและประเมิน ผลในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทกัษะดา้นต่าง ๆ  และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น  (ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม, ความรู้, ทกัษะทางปัญญา, ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ) 

1. มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filec
urriculum/TQF_gise_20_06_55.pdf (หนา้ 28) 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลกัสูตรไดถู้กออกแบบมาเพื่อสนบัสนุนกระบวน 
การเรียนรู้และการทาํวิจยัของนกัศึกษา โดยท่ี 
1.หลกัสูตรกาํหนดใหมี้รายวิชาระเบียบวธีิวิจยัและการ

มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร 
http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filec
urriculum/TQF_gise_20_06_55.pdf 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ออกแบบการทดลองในปีการศึกษาแรกเพื่อเป็น
พื้นฐานในการเร่ิมตน้ทาํวิจยัของนกัศึกษา 
 
2. หลกัสูตรกาํหนดใหร้ายวิชาเรียนทั้งหมด รวมทั้ง
รายวิชาเลือกอยูภ่ายในปีการศึกษาแรก เพื่อเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษามีเวลาเพียงพอต่อการทาํวิจยัในปีท่ีสอง
ของการเรียน 
3. หลกัสูตรมีรายวิชาสมัมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดพ้บปะพดูคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิจยัใน
ศาสตร์ต่างๆมาถ่ายทอดประสบการณ์ งานวิจยัใน
ปัจจุบนัและแนวโนม้งานวิจยัในอนาคต 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4 

Teaching and Learning Approach 



31 
 

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 4 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

      ยงัไม่ไดมี้การกาํหนดในระดบัองคก์ร  
 

- 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้มี
ความสอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดัง
แสดงไวใ้น มคอ. 3 
 

มคอ. 3  (รายละเอียดของรายวิชา) 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจะสนบัสนุนใหน้กัศึกษามี
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงคต์ามท่ีระบุไวใ้น
หลกัสูตร โดยนกัศึกษาตอ้งมีทกัษะของการเป็นนกัวิจยั
ท่ีดี ทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) 
และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะ
ดงักล่าวน้ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัศึกษา  
  

1. หลกัสูตร มคอ. 2 
2. ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงักบัคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค ์
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 5 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

AUN 5 

Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students [4,5] 

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
กระบวนการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาไดถู้กกาํหนดและระบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ. 
3 (รายละเอียดของรายวิชา) กระบวนการดงักล่าวน้ีมี
ความสอดคลอ้งต่อผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
 

มคอ.5 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
รายละเอียดการประเมินผลนกัศึกษาในแต่ละรายวิชาได้
ถูกระบุไวใ้นมคอ. 3 ซ่ึงรวมถึงเกณฑก์ารประเมินผล 
วิธีการประเมินผล สดัส่วนนํ้าหนกัในแต่ละประเดน็ท่ี
ประเมินผล เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีไดถู้กนาํเสนอต่อ
นกัศึกษาในช่วงการเร่ิมตน้ภาคการศึกษา 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
https://tqf.psu.ac.th/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 
แต่ละรายวิชาไดก้าํหนดวิธีการและเกณฑใ์นการ
ประเมินผลนกัศึกษา โดยระบุไวใ้น มคอ. 3 แต่
หลกัสูตรยงัไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบวา่
วิธีการดงักล่าวทาํใหเ้กิดผลการประเมินท่ีน่าเช่ือถือได้
หรือไม่ 

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

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
มหาวิทยาลยักาํหนดใหป้ระกาศผลคะแนนสอบกลาง
ภาคฯ และปลายภาคฯ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่
หลกัสูตรยงัไม่ไดมี้กระบวนการในการตรวจสอบวา่แต่
ละรายวิชาไดป้ระกาศผลการประเมินตามระยะเวลา
ดงักล่าวหรือไม่ 
 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั 
เร่ืองแนวปฏิบติัในการประเมินผลรายวิชา
วิทยานิพนธ์ และการส่งระดบัคะแนน 
ประกาศมหาวทิยาลยั 
เร่ือง การส่งระดบัคะแนนล่าชา้ 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นกัศึกษาสามารถขอทบทวนผลการประเมินไดต้าม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

benchmarked for improvement. 

AUN 6 

Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเองตาม AUN 6 

เกณฑ์ คะแนน 

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

   
 

    

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
ภาควิชาฯ มีการวางแผนอตัรากาํลงัของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยเฉพาะการสรรหาอาจารยใ์หม่เพื่อทดแทน
บุคลากรท่ีลาหรือเกษียณอายรุาชการ 

แผนอตัรากาํลงั 4 ปี 
(ภาคผนวก) 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service 
ภาควิชาฯมีการพิจารณาเกณฑอ์ตัราส่วนอาจารยต่์อจาํนวน
นกัศึกษาใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนด และมีการกาํหนดภาระงานขั้นตํ่าของ
อาจารยร์วม 4 ดา้น (การสอน การวจิยั บริการวิชาการและ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม) โดยใชร้ะบบ TOR online 

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

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

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

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
ภาควิชาฯไดใ้ชร้ะบบ Competency online ซ่ึงเป็น
กระบวนการในการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ 
ทกัษะและพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลเปรียบเทียบกบั
ระดบัสมรรถนะท่ีหน่วยงานคาดหวงัในตาํแหน่งนั้น ๆ วา่
ไดต้ามความคาดหวงัหรือมีความแตกต่างมากนอ้ยเพียงใด 
(เพื่อกาํหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล) 
 

ภาควิชาฯไดใ้ชร้ะบบประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายวชิาการเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานวา่
เป็นไปตามภาระงานขั้นตํ่าตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด
หรือไม่ 
 

ระบบ competency online 
https://competency.psu.ac.th/competency/ 
login.aspx 
 
 
 
ระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
https://eval.psu.ac.th/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ภาควิชาฯไดใ้ชร้ะบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์
โดยนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  เพื่อนาํมาปรับปรุง
และพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย ์
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them 
ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการได้ระบุ
หัวขอ้ท่ีตอ้งการพฒันาตนเองในแบบขอ้ตกลงภาระงาน 
(TOR) และภาควิชาฯ มีงบประมาณสนบัสนุนการพฒันา
ตนเองของอาจารยปี์ละ 10,000 บ. 

แผนพฒันาอาจารย์มหาวทิยาลยั 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/ 
curriculum/agencies/qualified-teachers 
แผนการใช้เงินรายได้ภาควชิาฯ  
(ภาคผนวก) 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 
ภาควิชาฯมีกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานซ่ึงให้
ความสําคญักับการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้าภาควิชาฯ 
กบับุคลากรเพื่อให้ผลการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัทิศทาง
และเป้าหมายของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลยั เร่ิม
ตั้งแต่ การทาํขอ้ตกลงภาระงาน การติดตาม การพฒันา 
(สัมภาษณ์) การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้รางวลั 
(ส่ิงจูงใจ) คือใชผ้ลการประเมินประกอบการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนในแต่ละรอบประเมิน 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีระบบการให้รางวัลผลงาน
ตีพิมพแ์ละยกยอ่งอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น
และอาจารยผ์ูท้าํวิจยัท่ีมีผล งานวิจยัเป็นท่ียอมรับ 

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

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
มหาวิทยาลยัไดมี้การกาํหนดประเภทและปริมาณภาระงาน
ขั้นตํ่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การทาํวิจยั การบริการ
วิชาการ เป็นตน้ และตอ้งมีการการทาํขอ้ตกลงภาระงาน
และรายงานผลการปฏิบติังานผา่นระบบ TOR Online ใน
แต่ละรอบประเมิน 

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

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

4 
 

6 
 

10 11.0551 80% 
 

Full-time Lecturers 1 - 1 0.9694 100% 
Part-time Lecturers - - - - - 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 5 6 11 12.0246  
 

 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
1 1.0931 2.6667 11:4 
2 1.0931 0 11:11 

 
Research Activities  

Academic  
Year 

Types of Publication 
Total 

No. of 
Publications 

r Academic Staff 
ln-house/ 

Institutional 
National Regional International 

2558 - 4 - 2 6 0.5 : 1 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 7 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 7 

Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to 
fulfil the needs for education, research and service 
ภาควิชาฯ มีการวางแผนอตัรากาํลงัของบุคลากรสาย
สนบัสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรท่ีลาหรือเกษียณอายุ
ราชการ 

แผนอตัรากาํลงัของภาควชิาฯ 
 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated 
ภาควิชาฯ ใชร้ะบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและ
ใชต้ามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

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

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
ภาควิชาฯ ใชร้ะบบ Competency online ซ่ึงเป็นกระบวน 
การในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทกัษะ 
และพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลเปรียบเทียบกบัระดบั
สมรรถนะท่ีหน่วยงานคาดหวงัในตาํแหน่งนั้น ๆ วา่ไดต้าม
ความคาดหวงัหรือมีความแตกต่างมากนอ้ยเพยีงใด (เพื่อ
กาํหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล) 

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

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them 
ภาควิชาฯไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนไดร้ะบุ
หวัขอ้ท่ีตอ้งการพฒันาตนเองในแบบขอ้ตกลงภาระงาน
(TOR)และภาควิชาฯ มีงบประมาณสนบัสนุนการพฒันา
ตนเองปีละ 10,000 บ. 

แผนการใชเ้งินรายไดภ้าควชิาฯ ปีงบประมาณ 
2559 
(ภาคผนวก) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 
ภาควิชาฯ มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานซ่ึงให้
ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้าภาควิชาฯ 
กบับุคลากรเพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัทิศทาง
และเป้าหมายของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลยั เร่ิม
ตั้งแต่ การทาํขอ้ตกลงภาระงาน การติดตาม การพฒันา 
(สัมภาษณ์) การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้รางวลั 
(ส่ิงจูงใจ) คือใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบประเมิน  นอกจากน้ี คณะฯมี
ระบบการใหร้างวลัและยกยอ่งบุคลากรดีเด่น 

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

 

 
Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

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

- - 1 - 1 

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

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 8 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 8 

Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
student support services are available to 
improve learning and employability [4] 
8.5 The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being [5] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

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

มคอ.2 (รายละเอียดของหลกัสูตร - การรับ
นกัศึกษา)https://tqf.psu.ac.th/ 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลกัสูตรไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรวา่เป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดหรือไม่และมีการสอบสมัภาษณ์
โดยคณะกรรมการสอบคดัเลือก 
 

เวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั 
www.grad.psu.ac.th 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
1) หลกัสูตรไดก้าํหนดให้นักศึกษาตอ้งทาํแบบขอ้ตกลง
ภาระงานในตอนเร่ิมตน้ของแต่ละภาคการศึกษาและทาํ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเ ม่ือส้ินสุดแต่ละภาค
การศึกษา  รวมทั้ งกําหนดให้นักศึกษาต้องนํา เสนอ
ความกา้วหน้าแบบปากเปล่าและมีคณะกรรมการติดตาม
ผลการดาํเนินงานของนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา 
2) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อยูใ่นดุลย
พิ นิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิต ศึกษ า  และหลัก สู ต รจัด ให้ มี ก า ร ร า ย ง าน
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษา 
 

TOR ของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 
ระบบการใหเ้กรด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
1)  นกัศึกษาปี 1 ไดรั้บการปฐมนิเทศและอยูภ่ายใตก้าร

ดูแลของประธานหลกัสูตรโดยตรง เม่ือนกัศึกษามีหวัขอ้

วิทยานิพนธ์ จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูใ้ห้

คาํปรึกษาในดา้นการเรียน และการทาํวิทยานิพนธ์   

2) ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาในการเรียนหรือการทาํ

วิทยานิพนธ์ ทางหลกัสูตรจะนาํมาพิจารณาเพื่อหาทาง

แกไ้ขในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยมีการให้

คาํปรึกษาพิเศษเพื่อวางแผนในการจบการศึกษาหรือมีการ

ใหค้วามช่วยเหลือสาํหรับนกัศึกษาท่ีมีปัญหา โดย อ.ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

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

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well 
as personal well-being 
สภาพแวดล้อมและสั งคมในภาควิชาฯสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และทาํวิจยัของนกัศึกษา โดยท่ี 
1) ภาควิชาฯมีนโยบายอนุญาตให้นักศึกษาสามารถเขา้

ออกพื้นท่ีการทาํงานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
2) ภาควิชาฯจดัพื้นท่ีการทาํงานส่วนตวัให้แก่นกัศึกษาแต่

ละคนไดมี้ความสะดวก 
3) ภาควิชาฯมีเจ้าหน้าท่ี เฉพาะสําหรับดูแลนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา  เพื่ อ ช่วยอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานในดา้นต่างๆใหแ้ก่นกัศึกษา 

4) ในรายวิชาสัมมนา หลกัสูตรไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงสภาวะแวดลอ้มและ
พื้นท่ีการทาํงาน หรือมาตรการท่ีสามารถส่งเสริมให้
การดาํเนินงานวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

- มีทีมวิจยั 
- หอ้งวจิยั 
- นกัศึกษาต่างชาติ 
- การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 7 2 5 
2556 11 3 8 
2557 8 5 3 
2558 6 1 5 

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

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

programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables the 

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

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

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 9 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 9 

Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and research 
ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
พอสมควร บางคร้ังอาจจะประสบปัญหาเคร่ืองปรับอากาศชาํรุด
หรือสญัญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งขอใชเ้คร่ืองมือหรือการเกบ็
ขอ้มูลจากแหล่งภายนอก หากนกัศึกษาประสานงานกบัหลกัสูตร
เพื่อทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอ่ืนเพิ่มเติมได ้

มหาวิทยาลยั, คณะฯ และภาควิชาฯ 

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

สาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้ 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ภาควิชาฯมีห้องปฏิบติัการและเคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอน และงานวิจยัในระดบัหน่ึง  

มหาวิทยาลยั คณะฯ และภาควิชาฯ 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education 
and research 
มหาวิทยาลยัและคณะฯมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอสําหรับ
การเรียนการสอน  และในระดับภาควิชาฯ  ยังมีบุคลากรท่ี
รับผิดชอบดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคอยอาํนวยความ
สะดวกและสนบัสนุนให้การเรียนการสอนและการวิจยัประสบ
ความสาํเร็จ 

คณะฯ , ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
สาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
นอกจากน้ี ภาควิชาฯยงัไดติ้ดตั้งตวัจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทัว่
บริเวณพื้นท่ีการทาํงาน 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are 
defined and implemented 
ภาควิชาฯ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ มีความปลอดภยัใน
ระดบัมาตรฐาน 
 
 

นโยบายของ ม. เร่ือง มหาวทิยาลยั
เสริมสร้างสุขภาพ, มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni 

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

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

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

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

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 10 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 10 

Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
หลกัสูตรไดถู้กออกแบบข้ึนมาโดยคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณาจารยภ์ายใน
ภาควิชาฯเป็นหลกั ทาํใหก้ารพฒันาหลกัสูตรยงัไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งกลุ่มท่ีมีบทบาทสาํคญั เช่น ผูใ้ช้
บณัฑิต หรือศิษยเ์ก่าเป็นตน้  

 
http://www.grad.psu.ac.th/th/mua/notice16.pdf 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
หลกัสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพฒันาหลกัสูตร
ตามประกาศของมหาวิทยาลยั เร่ือง  
กระบวนการพฒันาและบริหารหลกัสูตร โดยมีแนว
ทางการดาํเนินการดงัน้ี  
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร โดยคณะ
เสนอรายช่ือกรรมการไปยงัมหาวิทยาลยัเพื่อแต่งตั้ง 
ทั้งน้ี กรรมการประกอบดว้ย 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน 
 ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาของ

หลกัสูตรซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย2คน  

ระเบียบบังคบัของ ม.อ.  
(การพฒันาหลกัสูตร) 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agen
cies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ
ร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน 

2) คณะกรรมการฯ ใหค้วามเห็นและวพิากษห์ลกัสูตร
ทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ 
อยา่งไรกต็าม กระบวนการดงักล่าวน้ียงัไม่มีการทวน
สอบหรือประเมินผล 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
กระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาภายในหลกัสูตร
ไดรั้บการประเมินโดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชานั้นๆ 
โดยไดร้ายงานผลการประเมินในแบบ มคอ. 5 ซ่ึงมีการ
จดัทาํทุกส้ินภาคการศึกษา  นอกจากน้ี คณะฯยงัจดัใหมี้
ระบบการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ซ่ึงดาํเนินการ
ทุกส้ินภาคการศึกษาเช่นเดียวกนั และไดมี้การรายงาน
ผลการประเมินดงักล่าวน้ีแก่อาจารยผ์ูส้อนเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 

รายงานผลการประเมินคุณภาพแต่ละปี 
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/2015-
02-09-16-26-54/2015-02-10-09-15-10/2015-02-
10-09-23-05 
มคอ.5  
www.tqf.psu.ac.th 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
ในบางรายวิชาได้มีการนําผลของการวิจัยบางงานท่ี
นาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการเรียนการสอน  

เอกสารประกอบการสอนของอาจารย ์

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) 
is subjected to evaluation and enhancement 
ภาควิชาฯ มีการจดัทาํแบบประเมินสําหรับนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาแล้วได้ประเมินผลคุณภาพของส่ิง
สนบัสนุนการเรียนการสอน ทาํใหท้ราบว่าการกระจาย
สัญญาณอิน เทอ ร์ เ น็ตภายในภาควิ ช าฯยัง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
มหาวิทยาลยัมีการสํารวจความพึงพอใจจากนักศึกษา 
ศิษย์เก่า  ผู ้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ  และ
หลกัสูตรจะนาํผลการประเมินจากแบบสาํรวจความพึง

ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/inform
ation/32-tqf-job 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
พอใจหลกัสูตร มาใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุง และพฒันา
ความพร้อมสนบัสนุนในการจดัการเรียนการสอน โดย
จะนาํเสนอในท่ีประชุมภาควิชาฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
อย่างไรก็ตาม ผูต้อบแบบสํารวจยงัมีจาํนวนน้อยมาก
และยงัไม่มีกลไกท่ีจะผลกัดนัใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

ผลการประเมินตนเองตาม AUN 11 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 11 

Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

ยงัไม่มีระบบการเกบ็ขอ้มูลและ
นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ 

- 

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

ยงัไม่มีระบบการเกบ็ขอ้มูลและ
นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ 

- 

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

ยงัไม่มีระบบการเกบ็ขอ้มูลและ
นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ 

- 

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

ยงัไม่มีการกาํหนด - 

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

ยงัไม่มีการกาํหนด - 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

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

1 
Years 

2 
Years 

>2 
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 5 - - 2 - 1 - - 
2556 8 - - 3 - - - - 
2557 3 - - - - - - - 
2558 5 - - - - - - - 

ท่ีมา:ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลยั-ขอ้มูลนกัศึกษา 
http://www.grad.psu.ac.th/intranet/Student_Report/main.php) 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง  

1. หลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบเป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของมหาวิทยาลยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดโดย
หลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งต่อวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของหน่วยงานขา้งตน้ 

2. หลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบมีระบบท่ีชดัเจนในการติดตามความกา้วหนา้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งจดัทาํแบบขอ้ตกลงภาระงานและมี
การประเมินผลหน่วยกิตวิทยานิพนธ์อา้งอิงตามแบบขอ้ตกลงนั้น และจดัใหมี้การสอบความกา้วหนา้
ทุกภาคการศึกษา โดยมีคณาจารยเ์ป็นกรรมการในการสอบและใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินงานวิจยั 

 
จุดทีค่วรพฒันา  

1. บุคลากรสายสนบัสนุนภายในภาควิชาฯส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถช่วยส่งเสริมงานวิจยัของอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาหลกัสูตรยงัไม่ชดัเจนและยงัไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่ม นอกจากน้ีในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรยงัขาดการเทียบเคียงกบัหลกัสูตรอ่ืน 

3. หลกัสูตรยงัไม่มีระบบเกบ็ขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อการพฒันาหลกัสูตร เช่น ระยะเวลาในการสาํเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต และขอ้มูลการไดง้านทาํของศิษยเ์ก่า เป็นตน้
เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรในอนาคต 

4. โครงสร้างพื้นฐานบางอยา่งยงัไม่สนบัสนุนใหก้ระบวนการเรียนการสอนและการทาํวิจยัเกิดผล
สมัฤทธ์ิสูงสุด เช่นเคร่ืองปรับอากาศชาํรุด หรือตวัจ่ายสญัญาณทาํงานบกพร่อง 

5. หลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบยงัไม่มีการทวนสอบและประเมินกระบวนการในการพฒันา
หลกัสูตร 

 
แนวทางการพฒันา  

1. มีระบบในการเกบ็ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของหลกัสูตร การไดง้านทาํของศิษยเ์ก่า 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ Stakeholder (อุตสาหกรรม) อ่ืน ๆ ในการออกแบบหลกัสูตร 
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ส่วนที ่5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 
ลาํดับ ช่ือข้อมูลพืน้ฐานของหลกัสูตร ระดับหลกัสูตร 

1 จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด-ระดบัปริญญาโท 1111 

2 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

115 

3 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

11- 

4 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั้งหมดท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยท่ี์มี
วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

113 

5 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยท่ี์มีวฒิุ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

112 

6 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยท่ี์มีวฒิุปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

11- 

7 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 115 
8 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 115 
9 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาของหลกัสูตร (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 115 
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ภาคผนวก 
เอกสารแนบ 

 
AUN รายการเอกสาร 

1 ตารางท่ี 1 แสดงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้และทกัษะทัว่ไปและผลการ
เรียนรู้และทกัษะเฉพาะทาง 

1 ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค ์
5 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยัเร่ืองแนวปฏิบติัในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการส่งระดบั

คะแนน 
5 ประกาศมหาวทิยาลยัเร่ืองการส่งระดบัคะแนนล่าชา้ 
6 ขอ้มูลผลงานทางวิชาการของอาจารยปี์การศึกษา 2558 
6 แผนอตัรากาํลงั 4 ปี 

6, 7 แผนการใชเ้งินรายไดภ้าควิชาฯ ปี 2559 
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ตารางที ่1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัแบ่งออกเป็นความรู้และทกัษะทัว่ไปและความรู้และทกัษะเฉพาะทาง 
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1. คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1 สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้น
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

  

1.2 แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอ้มของการ
ทาํงานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน  

  

1.3 ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการ
ทบทวนและแกไ้ข 

  

2. ความรู้ 2.1 มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระหลกัทั้ง
พื้นฐานและทฤษฎีท่ีสาํคญัในศาสตร์ทางสาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการและระบบ 

  

2.2 มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆและการ
ประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมี
ต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบติัในวิชาชีพ 

  

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

3.1 สามารถวางแผน กาํหนดกรอบแนวคิดและวิธีการ
ดาํเนินการในการทาํวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

  

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยกุต ์ใชศ้าสตร์และ
บูรณาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

  

3.3 มีความสามารถในการคาดคะเนและการทาํนายอนาคต   

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

4.1 สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นหรือยุง่ยากระดบัสูง
ทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 

  

4.2 มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเองและร่วมมือ
กบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 

  

4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ําได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของกลุ่ม 
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5. ทกัษะในการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ    

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่
นาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและ 

เสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 

  

5.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

บุคคลกลุ่มต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
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ตารางที ่2 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงักบัคุณลกัษณะบัณฑิตพงึประสงค์ 

  คุณลกัษณะบัณฑิตพงึประสงค์ 
1. มลีกัษณะของการ
เป็นนักวจิัยทีด่ทีั้ง 
ดาํเนินโครงการและ 
การเผยแพร่ผลงาน 

2. มคีวามสามารถ
ด้านการใช้
ภาษาองักฤษ 

3. มคีวามสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1 สามารถจดัการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิง
วิชาการหรือวชิาชีพ 

   

1.2 แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการ
ส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติั
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพ แวดลอ้มของการทาํงานและ
ในชุมชน 
ท่ีกวา้งขวางข้ึน  

   

1.3 ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยา 
บรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและ
แกไ้ข 
 

   

2. ความรู้ 2.1 มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่อง
แทใ้นเน้ือหาสาระหลกัทั้งพื้นฐาน
และทฤษฎีท่ีสาํคญัในศาสตร์ทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ 

   

2.2 มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันา
ความรู้ใหม่ๆและการประยกุต ์
ตลอดจนผลกระทบขอผลงานวิจยั
ในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ใน
สาขาวิชาและต่อการปฏิบติัใน
วิชาชีพ 
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  คุณลกัษณะบัณฑิตพงึประสงค์ 
1. มลีกัษณะของการ
เป็นนักวจิัยทีด่ทีั้ง 
ดาํเนินโครงการและ 
การเผยแพร่ผลงาน 

2. มคีวามสามารถ
ด้านการใช้
ภาษาองักฤษ 

3. มคีวามสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ทกัษะทาง 
ปัญญา 

3.1 สามารถวางแผน กาํหนดกรอบ
แนวคิดและวธีิการดาํเนินการใน
การทาํวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

   

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
ประยกุต ์ใชศ้าสตร์และบูรณาการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

   

3.3 มีความสามารถในการคาด 
คะเนและการทาํนายอนาคต 

   

4. ทกัษะความ 
สัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

4.1 สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความ
ซบัซอ้นหรือยุง่ยากระดบัสูงทาง
วิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 

   

4.2 มีความรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของตนเองและร่วมมือ
กบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการขอ้
โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ 

   

4.3 แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้าํ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพือ่เพิ่มพนูประสิทธิ 
ภาพในการทาํงานของกลุ่ม 

   

5. ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถคดักรองขอ้มูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนาํมาใช้
ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหา
ในดา้นต่าง ๆ 

   

5.2 สามารถส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
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บุคคลกลุ่มต่างๆทั้งในวงการ

วิชาการและวชิาชีพ 

 
 


