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คํานํา 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดวิเคราะห์ คุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้นให้มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับระดับ
นานาชาติ และมีความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดทํา
รายงานประเมินตนเองในระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ซึ่งครอบคลุมการประเมินในด้านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification) โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหา (Programme Structure 
and Content) วิธีจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) การประเมินนักศึกษา 
(Student Assessment) คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality) คุณภาพบุคลากรสนับสนุน (Support 
Staff Quality) คุณภาพและการสนับสนุนนักศึกษา (Student Quality and Support) สิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) การส่งเสริมคุณภาพ (Quality 
Enhancement) และผลลัพธ์ (Output) ผลจากการประเมินตนเองคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางให้เห็นจุดแข็งและจุด
ด้อยของหลักสูตรฯ เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อ ๆ ไป 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพ 
โดยมุ่งเน้นการดําเนินการแบบ PDCA ซึ่งมีการสร้างระบบและกลไกต่างๆ  การประเมินผล และการนําผล
ประเมินสู่การพัฒนากระบวนการ  โครงสร้างการบริหารหลักของหลักสูตรฯ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบด้วย การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ การประชุมผู้บริหารภาควิชา การประชุมภาควิชาฯ  ซึ่ง
ทําหน้าที่กําหนดแนวทางและการดําเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ  
 ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา พบว่าในภาพรวมหลักสูตรฯ มีโครงสร้างการประกันคุณภาพ ซึ่งจําเป็นต้องปรับกระบวนการดําเนินการ
ในบางประเด็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA  โดยเฉพาะเร่ืองการ Benchmark ซึ่งยังเป็นจุดด้อยใน
การพัฒนาตนเองอยู่มาก ทั้งน้ีผลการประเมินตนเองในภาพรวม สามารถแสดงได้ดังน้ี 
 

เกณฑ์ 
ผลการประเมิน/
คะแนนประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.    
AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    4 
AUN 2 รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification)  3 

AUN 3 โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหา (Programme Structure and 
Content)   

4 

AUN 4 วิธีจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  3 

AUN 5 การประเมินนักศึกษา (Student Assessment)   3 

AUN 6 คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality)   4 

AUN 7 คุณภาพบุคลากรสนับสนุน (Support Staff Quality)  4 

AUN 8 คุณภาพและการสนับสนุนนักศึกษา (Student Quality and 
Support)  

3 

AUN 9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure)  

3 

AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement)  3 
AUN 11 ผลลัพธ์ (Output) 2 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มีการดําเนินการบนพ้ืนฐานของ 
 

ปรัชญา 
  หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดวิเคราะห์ คุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นให้มี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับนานาชาติ 
และมีความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

ศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา มีความสําคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคน สังคม และการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน บ้านเรือน 
อาคารสูง เขื่อน กําแพงกันดิน และโครงสร้างอ่ืนๆ นอกจากน้ีศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธายังรวมถึงการวางแผน 
การจัดการ การซ่อมบํารุงและการดูแลรักษา เช่น การวางแผนการขนส่ง การบํารุงรักษาถนนและสะพาน การ
ออกแบบโครงสร้างเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้า เป็นต้น 
  ปัจจุบัน วิทยาการด้านวิศวกรรมโยธาได้ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทั้งด้านลึกและด้านกว้าง ประกอบกับ
ความพร้อมที่เพ่ิมขึ้นของภาควิชาฯ จากการพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ มาอย่างต่อเน่ืองนอกจากน้ีภาควิชาฯ 
ยังมุ่งหวังที่จะผลิตมหาบัณฑิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มี
ความสามารถในด้านการทํางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
ภาควิชาฯ จึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยปรับปรุง
รายวิชาด้านวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมธรณีเทคนิคให้ทันสมัยอีกทั้งได้เพ่ิมรายวิชา
ด้านวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทรเข้ามาในหลักสูตรฯซึ่งเป็นการบูรณาการกลุ่มวิชาทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน อัน
เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี   
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีทักษะทางด้านวิชาการท่ีเข้มแข็งทัดเทียมกับนานา

อารยประเทศ และมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติใน

การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมโยธา หรือการนําความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาไป
ประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

ระบบการศึกษา  
 ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น แ บบ ร ะ บบท วิ ภ า ค  ข้ อ กํ า ห น ด ต่ า ง ๆ  เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสม 

ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่มี

ประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
จํานวนภาคการศึกษาละ 24 คน 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
วิศวกรรมขนสง่ 6 6 6 6 6 

วิศวกรรมโครงสร้าง 6 6 6 6 6 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 6 6 6 6 6 

วิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมทุร 6 6 6 6 6 
รวม 24 24 24 24 24 

 
จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
36 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 

แผน  ก  แบบ ก 1     36 หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2     36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 



2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 



3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 



5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 


 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้น
ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจํา
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีกําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ ทราบ 



8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 


 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีกําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ ทราบ 



10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ 
กกอ. กรณี แผน ก 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรอื นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน
ตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

บทความที่นําเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้า
อิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการหรือ
ปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 



12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

 

สรุปผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ  
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ*
ตรง 

สัม 
พันธ ์

1) ผศ.ดร. ธนันท์ ชุบอุปการ*  

(3-9098-00676-49-6) 

1 )  ผ ศ . ด ร .  ธ นั น ท์ 
ชุบอุปการ*  

(3-9098-00676-49-6) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 
- M.Eng. (Structural Engineering), 

AIT, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพีเทคนิค), 

จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย , 
2552 

  

2) ผศ.ดร. ปฐเมศ ผาณิตพจมาน* 

(3-9098-00747-57-1) 

2 )  ผ ศ . ด ร .  ป ฐ เ ม ศ 
ผาณิตพจมาน* 

(3-9098-00747-57-1) 

- วศ .บ .  ( วิศวกรรมโยธา ) , ส .
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2545 

- วศ .ม .  ( วิ ศ วก ร รม โ ย ธ า ) , 
จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย , 
2548 

- วศ .ด .  ( วิ ศ ว ก ร รม โ ย ธ า ) , 
จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย , 
2554 

  

3) ผศ.ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ* 

 (3-9399-00014-47-9) 

3 )  ผศ .ดร .  ปร เมศว ร์ 
เหลือเทพ* 

 (3-9399-00014-47-9) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ส.
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2545 

- M.Eng. (Transportation 
Engineering), AIT, 2547 

- Ph.D. (Transportation 
Engineering), The Hong Kong 
Polytechnic University, China, 
2554 

  

4) ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์* 

(3-9098-00154-43-1) 

4) ผศ.ดร.ภาสกร 
ชัยวิริยะวงศ์* 

(3-9098-00154-43-1) 

- วศ .บ .  ( วิ ศ วก ร รม โยธ า ) , 
จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย , 
2542 

- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

  

5) ผศ.ดร. ชัชวิน ศรีสุวรรณ* 

(3-8098-00003-15-8) 

5) ผศ.ดร. ชัชวิน            
ศรีสุวรรณ* 

(3-8098-00003-15-8) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.
สงขลานครินทร์, 2549 

- M.S.E. (Environmental 
Engineering and 
Management), University 
of Leeds, U.K., 2550 
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ตําแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ*
ตรง 

สัม 
พันธ ์

- M.Sc. (Civil Engineering, 
with Specialization in 
Coastal and Ocean 
Engineering), The Georgia 
Institute of Technology, 
U.S.A., 2553 

- Ph.D. (Civil Engineering, 
with Specialization in 
Coastal and Ocean 
Engineering), The Georgia 
Institute of Technology, 
U.S.A., 2555 

หมายเหตุ : * หลังรายช่ืออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
รายละเอียด 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย* 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (*) 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ประสบการณ์การทําวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 

- Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Kaewjuea, W., Prachasaree, W., Chub-
Uppakarn, T., A Novel Beam-Elastic Substrate Model with Inclusion of 
Nonlocal Elasticity and Surface Energy Effects, (2016), Arabian Journal for 
Science and Engineering 41(10), pp. 4099-4113 

- Patsinghasanee, S., Kimura, I., Shimizu, Y., Nabi, M., Chub-Uppakarn, T., 
Coupled studies of fluvial erosion and cantilever failure for cohesive 
riverbanks: Case studies in the experimental flumes and U-Tapao River (2017), 
Journal of Hydro-Environment Research 16, pp. 13-26 

- Panedpojaman, P., Sae-Long, W., Chub-Uppakarn, T., Cellular beam design for 
resistance to inelastic lateral-torsional buckling,(2016),Thin-Walled 
Structures,99, P.182-194 

 
2. ผศ.ดร. ปฐเมศ ผาณิตพจมาน 

- Panedpojaman, P., Sae-Long, W., Chub-Uppakarn, T., Cellular beam design for 
resistance to inelastic lateral-torsional buckling, (2016),Thin-Walled 
Structures,99, P.182-194 

- Panedpojaman, P., Jina, P., Limkatanyu, S., Moment capacity and fire 
protection of the welded plate joint for precast members, (2016), Archives of 
Civil and Mechanical Engineering, 16(4), P.753-766 

- Panedpojaman, P., Investigation On Lateral Torsional Buckling Resistance of 
Ec3 For Cellular Beam, (2015), International Journal of Advances in 
Mechanical and Civil Engineering 2(4), 30-34. 
 

3. ผศ.ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
- Luathep, P., Jaensirisak, S., and Saengpradab, S. 2016. The impact of transport 

infrastructure development on modal shift: case study of rubber goods in the 
southern Thailand. KKU Engineering Journal, 43 (S2), 225-227. 

- Nguyen, H.H., Taneerananon, P., Luathep, P., Approach to identifying black 
spots based on potential saving in accident costs,(2016), Engineering 
Journal,20 (2), P.109-122. 
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- Yaibok, C. and Luathep, P. 2015. Analysis of Traffic Management for 
Consecutive Intersections: A Case in Hat Yai (in Thai). Engineering Journal 
Ubon Ratchathani University, 8(1), 103-114. 

 
4. ผศ.ดร.ภาสกร  ชัยวิริยะวงศ์ 

- ปฐวี สังข์น้อย, ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ (2559). การจําลองเพ่ือหาค่าคุณลักษณะทางพลศาสตร์
ของตัวหน่วงปรับค่าได้ชนิดของเหลวแบบมีแกนด้วยวิธีการประมาณเส้นทางการไหลเป็นรูป
วงรี, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (NCCE21), สงขลา, ประเทศไทย, 
28-30 มิถุนายน 2559, หน้า 46 

- Chaiviriyawong, P., Panedpojaman, P. and Limkatanyu, S. (2016). "Comparison 
of Shake Table Experiments of Tuned Liquid Column Damper with an 
Elliptical Flow Path Estimation Method." The 16th International Conference on 
Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE2016), Osaka, Japan, 6 - 8 
July 2016 

- Panedpojaman, P. and Chaiviriyawong, P. (2015). Energy Based Method to 
Predict Temperature within Rectangular Concrete Sections. Engineering 
Journal Vol. 19(2), Pages 109-127 

- Limkatayu, S., Kwon, M., Prachasaree, W. and Chaiviriyawong, P. (2012). 
Contact interface fiber section element: Shallow foundation modeling. 
Geomechanics and Engineering Vol. 4(3), Pages 173-190. 
 

5. ผศ.ดร. ชัชวิน ศรีสุวรรณ 
- Srisuwan, C., Rattanamanee, P., Modeling of Seadome as artificial reefs for 

coastal wave attenuation, (2015), Ocean Engineering 103, pp. 198-210 
- Srisuwan, C., Work, P.A., Beach profile model with size-selective sediment 

transport. II: Numerical modeling, (2015), Journal of Waterway, Port, Coastal 
and Ocean Engineering 141(2),04014033 

- Srisuwan, C., Work, P.A., Beach profile model with size-selective sediment 
transport. I: Laboratory experiment and sensitivity study, (2015), Journal of 
Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering 141(2),04014032 
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ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผูส้อน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

1) รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2533 
- M.Eng (Geotechnical Engineering), Asian Institute 

of Technology, 2538 
- Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), 

University of Wisconsin-Madison, USA, 2545 

  

2) ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
- MS.CE (Civil Engineering),University of Colorado, 

Boulder, USA, 2542 
- Ph.D. (Civil Engineering), University of Colorado, 

Boulder, USA, 2545 

  

3) รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2534 
- M.Eng. (Geotechnical Engineering), Nanyang 

Technological University, Singapore, 2538 
- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

  

4) รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
- MS. (Civil Engineering), West Virginia University, 

USA, 2545 
- Ph.D. (Civil Engineering), West Virginia University, 

USA, 2548 

  

5) ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2526 
- M.Eng (Structural Engineering), AIT,  2529 
- Ph.D. (Civil Engineering),The Ohio State University, 

U.S.A., 2538 

  

6) ผศ.พยอม รัตนมณี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2536 
- M.Eng. (Water Resources Engineering), AIT, 2539 

  

7) อ.ดร.วิชัยรัตน์  แก้วเจือ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),ม.สงขลานครินทร์, 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผูส้อน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

8) อ.ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.เกษตรศาสตร์, 2549 
- M.Eng. (Transportation Engineering),  AIT, 2553 
- Ph.D. (Urban Management), Kyoto University, 

Japan, 2557 

  

9) ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
- วศ .ด .  ( วิศวกรรมโยธา - โครงสร้ า ง ) ,  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2549 

  

10) ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
- M.Eng. (Structural Engineering), AIT, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2552 

  

11) ผศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

- M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, Thailand, 
2547 

- Ph.D. (Transportation Engineering), The Hong Kong 
Polytechnic University, China, 2554 

  

12) ผศ.ดร.ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

  

13) ผศ.ดร. ชัชวิน ศรีสุวรรณ 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
- M.S.E. (Environmental Engineering and 

Management), University of Leeds, U.K., 2550 
- M.Sc. (Civil Engineering, with Specialization in 

Coastal and Ocean Engineering), The Georgia 
Institute of Technology, U.S.A., 2553 

- Ph.D. (Civil Engineering, with Specialization in 
Coastal and Ocean Engineering), The Georgia 
Institute of Technology, U.S.A., 2555 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง (**) 

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

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น (**) 

   เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะไม่มีอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ผู้สอน 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที่ 1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลกั และ

อาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การ
ทําวิจยั 

ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา
ที่อาจารย์เป็น

อาจารยท์ี่ปรึกษา
หลัก) 

มี ไม่มี 

1) ศ.ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ - B.E. (Civil Engineering), U. of Western 
Australia, Australia, 2515  

- MS.CE (Transportation), The U. of New 
South Wales, Australia, 2519    

- Ph.D. (Civil Engineering), The U. of New 
South Wales, Australia, 2524   

  1 

2) รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), ม.เกษตรศาสตร์, 

2543 
- MS. (Civil Engineering), West Virginia 

University, USA, 2545 
- Ph.D. (Civil Engineering), West Virginia 

University, USA, 2548 

  3 

3) รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2533 
- M.Eng (Geotechnical Engineering), Asian 

Institute of Technology, 2538 
- Ph.D. (Civil and Environmental 

Engineering), University of Wisconsin-
Madison, USA, 2545 

  5 

4) ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
- MS.CE (Civil Engineering),University of 

Colorado, Boulder, USA, 2542 
- Ph.D. (Civil Engineering), University of 

Colorado, Boulder, USA, 2545 

  2 

5) ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
- M.Eng. (Structural Engineering), AIT, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2552 

  2 

6) ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ส.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

  2 
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อาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลกั และ

อาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การ
ทําวิจยั 

ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา
ที่อาจารย์เป็น

อาจารยท์ี่ปรึกษา
หลัก) 

มี ไม่มี 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 

- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 

7) ผศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ส.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

- M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, 
2547 

- Ph.D. (Transportation Engineering), The 
Hong Kong Polytechnic University, China, 
2554 

  5 

8) ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2542 

- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา- โครงสร้าง), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549 

  1 

9) รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2534 
- M.Eng. (Geotechnical Engineering), 

Nanyang Technological University, 
Singapore, 2538 

- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

  4 

10) อ.ดร.วิชัยรัตน์  แก้วเจือ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์,+ 
2543 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 

- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 

  1 

11) อ.ดร.อรกมล วังอภิสิทธ์ิ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.เกษตรศาสตร์, 2549 
- M.Eng. (Transportation Engineering),  AIT, 

2553 
- Ph.D. (Urban Management), Kyoto 

University, Japan, 2557 

  1 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
 1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  

 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

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



22 
 

ตารางที่ 1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1) ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ - B.E. (Civil Engineering), U. of 
Western Australia, Australia, 2515 

- MS.CE (Transportation), The U. of 
New South Wales, Australia, 2519   

- Ph.D. (Civil Engineering), The U. of 
New South Wales, Australia, 2524  

   

2) ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2544 

- M.Eng. (Structural Engineering), 
AIT, 2546 

- วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพีเทคนิค), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

    

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจําต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

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



23 
 

ประสบการณ์การทําวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
1. ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ 

- Jaritngam, S., Somchainuek, O., Taneerananon, P., The potential use of 
pavement recycling blending with stone dust in road construction, (2016), 8th 
International Conference on Maintenance and Rehabilitation of Pavements, 
MAIREPAV 2016, pp. 854-858 

- Nguyen, H.H., Taneerananon, P., Luathep, P., Approach to identifying black 
spots based on potential saving in accident costs, (2016), Engineering Journal, 
20(2), pp. 109-122 

- Mama, S., Taneerananon, P., Effective motorcycle lane configuration Thailand: 
A case study of southern Thailand, (2016), Engineering Journal, 20(3), pp. 113-
121 

- Meel, I.P., Satirasetthavee, D., Kanitpong, K., Taneerananon, P., Using Czech 
TCT to assess safety impact of deceleration lane at Thai U-turns, (2016), 
Engineering Journal, 20 (1), 8, P. 121-135 

 
2. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี 

- Prachasaree, W., Sangkaew, A., Limkatanyu, S., GangaRao, H.V.S., Parametric 
study on dynamic response of fiber reinforced polymer composite bridges, 
(2015), International Journal of Polymer Science 2015,565301 

- Prachasaree, W., Piriyakootorn, S., Sangsrijun, A., Limkatanyu, S., Behavior and 
Performance of GFRP Reinforced Concrete Columns with Various Types of 
Stirrups, (2015), International Journal of Polymer Science 2015,237231 

- Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Kaewjuea, W., Prachasaree, W., Chub-
Uppakarn, T., A Novel Beam-Elastic Substrate Model with Inclusion of 
Nonlocal Elasticity and Surface Energy Effects, (2016), Arabian Journal for 
Science and Engineering 41(10), pp. 4099-4113 
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3. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 
- Lukjan, A., Swasdi, S., Chalermyanont, T., Importance of Alternative 

Conceptual Model for Sustainable Groundwater Management of the Hat Yai 
Basin, Thailand, (2016), Procedia Engineering,154, pp. 308-316 

- Kanjanakul, C., Chub-uppakarn, T., Chalermyanont, T., Rainfall thresholds for 
landslide early warning system in Nakhon Si Thammarat, (2016), Arabian 
Journal of Geosciences, 9(11), 584 

- Yordkayhun, S., Sujitapan, C., Chalermyanont, T.Shear wave velocity mapping 
of Hat Yai district, southern Thailand: Implication for seismic site classification, 
(2015) , Journal of Geophysics and Engineering, 12(1)-57, P.57-69 

 
4. ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู 

- Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Kaewjuea, W., Prachasaree, W., Chub-
Uppakarn, T., A Novel Beam-Elastic Substrate Model with Inclusion of 
Nonlocal Elasticity and Surface Energy Effects, (2016), Arabian Journal for 
Science and Engineering 41(10), pp. 4099-4113 

- Panedpojaman, P., Jina, P., Limkatanyu, S., Moment capacity and fire 
protection of the welded plate joint for precast members, (2016), Archives of 
Civil and Mechanical Engineering, 16(4),P.753-766 

- Kuntiyawichai, K., Limkatanyu, S.Effects of CFRP strengthening on dynamic and 
fatigue responses of composite bridge [Effetto del rinforzomediante CFRP 
sulcomportamentodinamicDed a fatica di panti in matarialecomposito, (2016), 
RivistaItalianadellaSaldatura, 68(3), P.331-345 

 
5. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 

- Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Kaewjuea, W., Prachasaree, W., Chub-
Uppakarn, T., A Novel Beam-Elastic Substrate Model with Inclusion of 
Nonlocal Elasticity and Surface Energy Effects, (2016), Arabian Journal for 
Science and Engineering 41(10), pp. 4099-4113 

- Patsinghasanee, S., Kimura, I., Shimizu, Y., Nabi, M., Chub-Uppakarn, T., 
Coupled studies of fluvial erosion and cantilever failure for cohesive 
riverbanks: Case studies in the experimental flumes and U-Tapao River (2017), 
Journal of Hydro-Environment Research 16, pp. 13-26 
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- Panedpojaman, P., Sae-Long, W., Chub-Uppakarn, T., Cellular beam design for 
resistance to inelastic lateral-torsional buckling,(2016),Thin-Walled 
Structures,99, P.182-194 

 
6. ผศ.ดร. ปฐเมศ ผาณิตพจมาน 

- Panedpojaman, P., Sae-Long, W., Chub-Uppakarn, T., Cellular beam design for 
resistance to inelastic lateral-torsional buckling, (2016),Thin-Walled 
Structures,99, P.182-194 

- Panedpojaman, P., Jina, P., Limkatanyu, S., Moment capacity and fire 
protection of the welded plate joint for precast members, (2016), Archives of 
Civil and Mechanical Engineering, 16(4), P.753-766 

- Panedpojaman, P., Investigation On Lateral Torsional Buckling Resistance of 
Ec3 For Cellular Beam, (2015), International Journal of Advances in 
Mechanical and Civil Engineering 2(4), 30-34. 

 
7. ผศ.ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ 

- Luathep, P., Jaensirisak, S., and Saengpradab, S. 2016. The impact of transport 
infrastructure development on modal shift: case study of rubber goods in the 
southern Thailand. KKU Engineering Journal, 43 (S2), 225-227. 

- Nguyen, H.H., Taneerananon, P., Luathep, P., Approach to identifying black 
spots based on potential saving in accident costs,(2016), Engineering 
Journal,20 (2), P.109-122. 

- Yaibok, C. and Luathep, P. 2015. Analysis of Traffic Management for 
Consecutive Intersections: A Case in Hat Yai (in Thai). Engineering Journal 
Ubon Ratchathani University, 8(1), 103-114. 

8. ผศ.ดร.ภาสกร  ชัยวิริยะวงศ์ 
- N., Wannaro, J., Chaiwiriyawong, P.,Is the SNAP-II score useful for predicting 

mortality in mechanically ventilated in neonates within the first 12 hours of 
admission?, (2015),Asian Biomedicine, 9 (1), P. 77-80 

- ปฐวี สังข์น้อย, ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ (2559). การจําลองเพ่ือหาค่าคุณลักษณะทางพลศาสตร์
ของตัวหน่วงปรับค่าได้ชนิดของเหลวแบบมีแกนด้วยวิธีการประมาณเส้นทางการไหลเป็นรูป
วงรี, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (NCCE21), สงขลา, ประเทศไทย, 
28-30 มิถุนายน 2559, หน้า 46 
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- Chaiviriyawong, P., Panedpojaman, P. and Limkatanyu, S. (2016). "Comparison 
of Shake Table Experiments of Tuned Liquid Column Damper with an 
Elliptical Flow Path Estimation Method." The 16th International Conference on 
Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE2016), Osaka, Japan, 6 - 8 
July 2016 

 
9. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม 

- Chantruthai, P., Areepong, T., Issaro, S., Jaritngam, S., Investigating lateritic soil 
properties and impacts from quarrying activity on communities in Southern 
Thailand: A case study, (2017), Engineering Journal 21(1), pp. 265-278 

- Lam, M., Jaritngam, S., Wongsopanakul, K., Taneerananon, P., The possibility 
of using steel slag for pavement structure application in Vietnam, (2016),  
8th International Conference on Maintenance and Rehabilitation of 
Pavements, MAIREPAV 2016 pp. 846-853 

- Jaritngam, S., Somchainuek, O., Taneerananon, P., The potential use of 
pavement recycling blending with stone dust in road construction, (2016), 8th 
International Conference on Maintenance and Rehabilitation of Pavements, 
MAIREPAV 2016 pp. 854-858 

 
10. ดร.วิชัยรัตน์  แก้วเจือ 

- Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Kaewjuea, W., Prachasaree, W., Chub-
Uppakarn, T., A Novel Beam-Elastic Substrate Model with Inclusion of 
Nonlocal Elasticity and Surface Energy Effects, (2016), Arabian Journal for 
Science and Engineering 41(10), pp. 4099-4113 

- Kaewjuea, W., Senjuntichai, T.,Poromechanical response of borehole in 
excavation disturbed zone, (2014),Computers and Geotechnics, 56, P. 148-159 

- Kaewjuea, W., Senjuntichai, T., Rajapakse, R.K.N.D.,Dynamic response of 
Borehole in poroelastic medium with disturbed zone, (2014),CMES - Computer 
Modeling in Engineering and Sciences, 101 (3), P. 207-228 
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11. ดร.อรกมล วังอภิสิทธ์ิ 
- ขจรพงศ์ น่ิมนวล, อรกมล วังอภิสิทธ์ิ, ชลัท ทิพากรเกียรติ,การทํานายระดับเสียงจาก

การจราจรบนผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและพาราสเลอร่ีซีล,การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30 มิถุนายน 2016 

- วิศรุต ช่วยจันทร์,อรกมล วังอภิสิทธ์ิ, ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์, การประเมินแผนนโยบายการ
จัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าและการจัดการพ้ืนที่จอดรถในการจนส่งสินค้าไปยังตลาดนัดจัตุจักร
ด้วยแบบจําลอง Multi-Agent Systems, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
21, วันที่ 28-30 มิถุนายน 2016 

- Wangapisit, O., and Ponboon, S., (2015). Multi-agent Systems Modelling 
Approach for Evaluating Flood Relief Logistics. The 10th National Transport 
Conference, THAILAND, on December 18th, 2015. 
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ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8,9) 

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์
(ระบุตําแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์ 
การทําวิจยั 

สถานภาพ 

มี 
(ดังแนบ :ระบุเลข
เอกสารอ้างองิ) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอก 

1) รศ.ดร. กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแก่น, 
2538 

- MS.CE (Civil Engineering),U. of 
manchester, U.S.A., 2541 

- Ph.D. (Civil Engineering), U. of 
mancheste, U.S.A., 2544   

    

2) ศ.ดร. สุชาติ ลิ่มกตัญญู - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2539 

- MS.CE (Civil Engineering),U. of 
Colorado, Boulder, U.S.A., 2542 

- Ph.D. (Civil Engineering), U. of 
Colorado, Boulder, U.S.A., 2545 

    

3) ผศ.ดร. ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2526 

- M.Eng. (Structural Engineering), 
Asian Institute of Technology,  
2529 

- Ph.D. (Civil Engineering),The Ohio 
State U., U.S.A., 2538 

    

4) รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2541 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), ม.
เกษตรศาสตร์, 2543 

- MS. (Civil Engineering), West 
Virginia University, USA, 2545 

- Ph.D. (Civil Engineering), West 
Virginia University, USA, 2548 
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Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16(3), pp. 165-173 
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system and fuzzy logic for minor rehabilitation projects in Ohio, (1995), 
Transportation Research Record, (1497), pp. 19-26 
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- Luathep, P., Jaensirisak, S., and Saengpradab, S. 2016. The impact of transport 

infrastructure development on modal shift: case study of rubber goods in the 
southern Thailand. KKU Engineering Journal, 43 (S2), 225-227. 

- Nguyen, H.H., Taneerananon, P., Luathep, P., Approach to identifying black 
spots based on potential saving in accident costs, (2016), Engineering 
Journal,20 (2), P.109-122. 
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- Klungboonkrong, P., Jaensirisak, S., Satiennam, T., Potential performance of 

urban land use and transport strategies in reducing greenhouse gas emissions: 
Khon Kaen case study, Thailand, (2017), International Journal of Sustainable 
Transportation 11(1), pp. 36-48 
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psychological factors on mode choice behaviours: Case study of BRT in Khon 
Kaen City, Thailand, (2017), Transportation Research Procedia 25, pp. 5076-
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- วิศรุต ช่วยจันทร์,อรกมล วังอภิสิทธ์ิ, ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์, การประเมินแผนนโยบายการ
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ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
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2. นายพงศกร คงนคร Effects of Soil-Shallow Foundation 
Interaction on Seismic Response 
of Bridges. 

งานโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, 14 
พ.ค. 57 - 16 พ.ค. 57 
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เดินทางจากรถส่วนบุคคล สู่รถประจํา
ท า ง  ก ร ณี ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 ก.ค. 58 - 
10 ก.ค. 58, 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเดินทาง
แ บ บ ไ ร้ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Factors 
Affecting Non-motorized Transport 
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เเห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พ.ค. 
57 

6. นายไซนูน ไทยเจริญ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
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ตําบลเทพราช  อํา เภอสิชล  จั งห วัด
นครศรีธรรมราช) 

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา
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งานประชุมวิชาการการวางแผน
ภาคและเมือง ครั้งที่ 5, 24 มิ.ย. 
59 - 24 มิ.ย. 59 

Evaluation of Distribution Center 
and Car Parking Management for 
Logistics at Chatuchak Market 
Schemes with Multi-Agent Systems 
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การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา
เเห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28-30 มิ.ย. 
59 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แบบ ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือ นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการ
ค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ.. 2531 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ 2558 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เ ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
นํา 

 
 
 
 



45 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 



46 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes (ELO) have been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 

 การกําหนด ELOs ของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบของ
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ 
หลักสูตรนํากรอบ ELOs ดังกล่าวมาประยุกต์กับโครงสร้างของ
หลักสูตร โดยพิจารณากําหนด ELOs เฉพาะของหลักสูตร เพ่ือให้
สะท้อนลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอน   
 น อ ก จ า ก น้ี ท า ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  ( ผ่ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ) ยังพิจารณาถึงความสามารถในการ
วัดผล  โดยกําหนดกลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้และกล
ยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแต่ละ ELOs การ
กําหนดดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทําให้เกิดการวัดและประเมินผลที่
ชัดเจน  

- กรอบ ELOs ของมหาวิทยาลัย 
- มคอ. 2 
- ม ค อ .  3  ต า ม ร ะ บ บ  ม ค อ . 
tqf.psu.ac.th 
 

 
ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 

การดําเนินการ 
ได้แสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

- ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยกับ ELOs 
- ต า ร า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กับ 
ELOs 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
1.2The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 

 หลักสูตรพิจารณาทักษะเฉพาะ (subject specific) และ 
ทักษะท่ัวไป (subject generic) ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในช่วงของการปรับปรุงหลักสูตร  เ พ่ือใ ห้
ครอบคลุมความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและการใช้ชีวิต 

- ตารางการจําแนก ELOs ตามลักษณะ
ทักษะเฉพาะ (subject specific) และ 
ทักษะทั่วไป (subject generic) 
 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง
รายวิชาเฉพาะและรายวิชาทั่วไป  

 

การดําเนินการ 
ใส่จุดขาวจุดดําทุกวิชา ถ้าไม่ทําให้เขียนว่า “ยังไม่ดําเนินการ” 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
 ELOs ที่ปรากฏในหลักสูตร พิจารณาตามกรอบของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาตามกรอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของสมาคมวิชาชีพ  ภายใต้กรอบดังกล่าว หลักสูตรฯ (ผ่านการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) ได้ร่าง ELOs ขึ้น เพ่ือขอ
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อันได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จึงทําให้การกําหนด ELOs 
ของหลักสูตรเป็นการดําเนินการที่คํานึงถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน 

- เอกสารแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (คําสั่ง ม.อ.  
ที่ 0105/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2558) 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

การดําเนินการ 
เ พ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดย
ความเห็นต่างๆ นําเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

- ความคิดเห็นของนักศึกษา ผ่านแบบสอบถามด้านการพัฒนา
หลักสูตร (ป.โท-เอก)  
 

-สรุปผลการแสดงความคิดเห็นจาก
แบบสอบถามด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 



48 
 

ตาราง A1-1การจําแนก ELOs ตามลักษณะทักษะเฉพาะ (subject specific) และ ทักษะทั่วไป 
(subject generic) 

ด้าน ELOs subject 
specific 

subject 
generic

1.คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

1.1) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
ทางวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน

 

1.2) สามารถสังเคราะห์หาทางแก้ปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่
เพ่ือลดความขัดแย้งของปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน
โดยใช้หลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม

 

1.3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทํางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

 

2.ความรู้ 2.1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระหลักของ
สาขาวิชาตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกต์
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือปฏิบัติในวิชาชีพ

  

2.2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
น้ันอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ

  

2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนสามารถพิจารณาผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ

  

2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

  

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

3.1) ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการ
บริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา

  

3.2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

3.3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอในลักษณะองค์
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

  

3.4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

  

 3.5) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตัวเองโดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือคุณธรรมจริยธรรมที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 
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ด้าน ELOs subject 
specific 

subject 
generic

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

4.1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบต่อ
การกระทําของตน 

 

4.2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งรับฟังผลการประเมิน
ตนเองจากผู้อ่ืน และมีการนําผลการประเมินน้ันไปพัฒนาตนเอง
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะระดับสูงขึ้นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

4.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคล
ทั่วไป 
 

 

5.ทั ก ษ ะ ใ น
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
การ ส่ือสาร 
และการ ใ ช้
เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 

5.1) สามารถวางแผนแนวทางการได้มาซึ่งข้อมูล การคัดกรอง
ข้อมูล และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมา
ใช้ในการวิเคราะห์ และอภิปรายผลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

 

5.2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทํางานที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ที่ศึกษา

 

5.3)     สามารถนําความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ และทดสอบความ
ถูกต้องมาสังเคราะห์เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม

 

5.4)     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ติดตาม
ความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงทางความรู้ และสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
 

 



50 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกับ ELOs 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ELOs ใสร่ายการ ELos ที่สอดคล้อง 

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 5.3 และ 5.4 

ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 

บริการวิชาการ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 
ทํานุบํารุงวัฒนธรรม 1.1, 1.2 และ 1.3 
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   
สามารถสรุปได้ 3 ข้อหลัก 

 มีทักษะทางด้านวิชาการที่เข้มแข็งทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีศักยภาพในการเรียนรู้
ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

 มีความรู้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ด้าน
วิศวกรรมโยธา หรือการนําความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือต่อ
ยอดองค์ความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ 
 

ตารางความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์กับ ELOs 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (แยกแต่ละด้าน) ELOs ใส่รายการ ELos ที่สอดคล้อง 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 1.1, 1.2 และ 1.3 
มีความรู้ความสามารถในระดับสากล 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4 
มีทักษะทางปัญญาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตัวเองและต่อสังคม 

4.1, 4.2 และ 4.3 

มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมืออาชีพ 

5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2 

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

หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงทุกรอบ 5 ปี ตามที่ สกอ. กําหนด โดย
ครอบคลุม องค์ประกอบหลักดังน้ี 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  (programme aims and 
intended outcomes)  

- โครงสร้างของหลักสูตร (outline of the course structure) 
- กลยุทธ์ในการบรรลุ ELOs และการกระจาย ELOs ไปยังรายวิชา 

(achieving of the programme learning outcomes through 
the courses) 

- คําอธิบายรายวิชา (course descriptions)  
- อ่ืน ๆ 

 

- มคอ. 2 

2.2The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ข้อกําหนดรายวิชา  (course specification) ถูกกําหนดให้
สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา และ ELOs ที่ปรากฏใน มคอ. 2 อย่างไรก็
ตามการวิธีการประเมินผลและการจัดการเรียนการสอนสามารถปรับปรุงได้
ทุกภาคการศึกษาตามความเหมาะสม โดยผู้สอนสามารถพิจารณาได้จากผล
การประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา และผลการเรียนของนักศึกษา  
ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาใน
ภาพรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านข้อกําหนดรายวิชา  
 ข้อมูลของ course specification ประกอบด้วย  

-  Course title 
-  Course requirements such as pre-requisite to register for 

the course, credits, etc. 
-  Expected learning outcomes of the course in terms of 

knowledge, skills and attitudes 
-  Teaching, learning and assessment methods to enable 

outcomes to be achieved and demonstrated 
-  Course description and outline or syllabus 
-  Details of student assessment 
-  Date on which the course specification was written or 

revised 
 
 
 

- มคอ. 3 ตามระบบ มคอ. 
https://tqf.psu.ac.th/ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 

stakeholders 
 Stakeholders หลักของหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และศิษย์เก่า 
 Programme specifications  สามารถเข้าดูได้จาก website ของ
ภาควิชาฯ และคณะฯ ซึ่ง Stakeholders ทุกส่วนสามารถเข้าถึงได้ 
 Course specifications ปัจจุบันดําเนินการโดยใช้เอกสาร มคอ. 3 
ผ่านระบบ tqf.psu.ac.th ของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนให้ Course 
specifications ดังกล่าวแก่นักศึกษาในช่วงเร่ิมต้นของรายวิชา ดังน้ัน
เอกสารน้ีปัจจุบันจึงมีเฉพาะอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเท่าน้ันที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 

- www.civil.eng.psu.ac.th 
- มคอ. 3 ตามระบบ มคอ. 
https://tqf.psu.ac.th 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การสื่อสารข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเติมเพ่ิม 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
 

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

outcomes 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 

clear 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 หลักสูตรฯ ได้กําหนด ELOs และพิจารณาการกระจาย ELOs 
ไปยังรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏใน มคอ. 2 ซึ่งมีการปรับปรุงตามรอบ
ที่สกอ. กําหนด (ทุก 5 ปี)  แต่ละด้านของ ELOs มีการกําหนดกลยุทธ์
การสอน และการประเมินที่ชัดเจน  นอกจากน้ียังมีการกําหนดกิจกรรม
ในลักษณะ Active learning เพ่ือสนับสนุนการประเมิน ELOs แต่ละ
ด้าน 
 โครงสร้างรายวิชา ได้รับการออกแบบเพ่ือให้บรรลุผลของ 
ELOs  โดยสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของสมาคมวิชาชีพ หรือ
โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นสากล  โดยคลอบคลุมความรู้พ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ (ทักษะเฉพาะ) แต่ไม่ละเลยทักษะพื้นฐานในการดํารง
ชีพ (ทักษะทั่วไป)  ซึ่งสอดแทรกในรายวิชาที่เก่ียวข้อง   
 การกระจาย ELOs พิจารณาจากลักษณะรายวิชาและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี ELOs  ด้านทักษะเฉพาะ เช่น ด้าน
ความรู้ และทักษะทางปัญญา  นอกจากจะใช้การประเมินผ่านข้อสอบ
แล้ว   ยังใช้กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง Active learning ใช้ในการประเมิน 
ELOs ทั้งในส่วนที่เป็น ทักษะเฉพาะ (subject specific) และทักษะ
ทั่วไป (subject generic)   
 นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังได้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ จากความรู้พ้ืนฐาน สู่ความรู้เชิงประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับการ
ทํางาน   ผ่านการออกแบบโครงสร้างรายวิชาเป็นลําดับวิชาก่อนหลัง
สําหรับการศึกษา   
 ทั้งน้ีการประเมินผลนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ประเมินผลด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาเชิงปฏิบัติ  กล่าวคือ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์  

- มคอ. 2 
- เอกสารแสดงลํ า ดับราย วิชา 
(ก่อนหลัง) และความสัมพันธ์ของ
รายวิชา 
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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. Inpromoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

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

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

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

 

AUN 4 
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
- ปรัชญาของรายวิชาได้ถูกเผยแพร่ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง - มคอ 2 

- มคอ 3 
ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การกําหนดและการสื่อสารเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนและชัดเจน 

 

การดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศปรัชญาการศึกษา 
และเริ่มการสื่อสารให้อาจารย์ผู้สอนทราบผ่านการประชุม
ภาควิชา แต่ยังไม่เริ่มการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน 

 
ป ร ะ ก า ศ ป รั ช ญ า ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ได้รับออก
การออกแบบให้สอดคล้องกับ ELOs ต่าง ๆ โดยใช้พ้ืนฐานกล
ยุทธ์ในการสอนและการประเมินผลการในแต่ด้านของ ELOs  
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะมีการ
ออกแบบกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและบรรลุผลตาม ELOs ที่เก่ียวข้อง อาจารย์ทุกท่านต้อง
ออกแบบการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 3 ซึ่งต้องได้รับการ

- มคอ. 2 
- มคอ. 3 
- แผนงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้และ
ดูงานของภาควิชาฯ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบเปิดกว้างและเป็นการ
สนับสนุนให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตร  ภาควิชาฯสนับสนุน
การเรียนรู้และการดูงานนอกสถานที่แก่นักศึกษา โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณและกิจกรรมเป็นประจําทุกปี  
ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
กระบวนการประเมินว่าได้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการประเมินการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ถูกแทรกใน ELOs ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงผู้สอนจะใช้กลยุทธ์ เช่น การกระตุ้นให้
เกิดการวิเคราะห์แบบวิกฤติ (critical thinking) การสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือหาคําตอบด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์และหาคําตอบ
ของปัญหาจากพ้ืนฐานความรู้ที่มี กิจกรรมดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันในแต่ละรายวิชาตามท่ีปรากฏใน มคอ. 3 

- มคอ. 3 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การวัดประสิทธิผลของการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีพ 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการวัดประสิทธิผลของการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีพ 
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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. Infostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubricsand 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 
appealprocedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 การประเมินนักศึกษาพิจารณาใน 3 ระดับคือ การประเมินเพ่ือ
รับเข้า การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินเพ่ือจบการศึกษา 
การประเมินเพ่ือรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอกใช้การวัดทักษะ
ด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม คุณธรรมจริยธรรม และแนวคิด
พ้ืนฐานในการทําวิจัย  ของนักศึกษาที่สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ
การสัมภาษณ์  ซึ่งใช้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คน ในการ
พิจารณาผลการสอบ  
 การประเมินระหว่างเรียน ใช้การประเมินของแต่ละรายวิชา 
ซึ่งมีการสอดคล้องกับ ELOs ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงสร้างหลักสูตร
ตาม มคอ. 2 โดยมีวิธีการประเมินและสัดส่วนการประเมินที่ชัดเจนตาม 
มคอ. 3 นอกจากน้ียังมีการประเมินผ่านระบบรายวิชาที่ต้องเรียน
ต่อเน่ือง หากผลการศึกษานักศึกษาในรายวิชาตัวต่อไม่สอดคล้องกับผล
การเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  อาจารย์ผู้สอนมีการ
หารือร่วมกัน (ผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ) ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป  
 การประเมินก่อนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาต้องผ่านการประเมินผลด้านการประยุกต์ใช้ความรู้  ใน
รายวิชาเชิงปฏิบัติซึ่งครอบคลุม ELOs ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือรายวิชา
วิทยานิพนธ์  

- มคอ. 2 
- มคอ. 3  

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  

การดําเนินการ 
มีการทวนสอบผ่านการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 การประเมินนักศึกษามีการกําหนด  ช่วงเวลาในการประเมิน 
กิจกรรม/วิธีการประเมิน ระดับการให้คะแนนท่ีสอดคล้องกับ ELOs 
และวิธีการตัดเกรดและช่วงคะแนนการตัดเกรด ไว้ใน มคอ.3 ซึ่งจะแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในช่วงต้นของรายวิชา    

- มคอ. 3 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การบ่งบอกว่านักศึกษาเข้าใจและรับรู้เก่ียวกับวิธีการวัดและประเมินผล 
รวมท้ังนํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินที่สอดคล้องกับการ
วัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามสามารถยืนยันการรับรู้
ดังกล่าวได้ผ่านการสัมภาษณ์และการสอบถามนักศึกษา 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
 แม้ว่าวิธีการประเมินในปัจจุบันยังไม่สามารถดําเนินการได้ถึง
ลักษณะ rubrics อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบต้องได้รับการ
ประเมินตัวข้อสอบและเฉลย ด้านความถูกต้อง ความครอบคลุมของ
เน้ือหารายวิชา ความเหมาะสมด้านเวลาและความยากง่าย โดยใช้
อาจารย์ท่านอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นผู้พิจารณา หาก
ข้อสอบประเมินไม่ผ่านต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนํา และเข้า
สู่กระบวนการประเมินใหม่ 

- ตัวอย่างแบบประเมินข้อสอบ 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การกําหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ผลการประเมินของวิธีการวัดผลที่แตกต่างกัน 
- ความยุติธรรมในการประเมินผู้เรียน 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ิมเติม 

 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ทางหลักสูตรอยู่ระหว่างการขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุก
ท่าน  ให้ดําเนินการด้าน Feedback แก่นักศึกษาภายหลังส่งงาน 
การบ้าน หรือ การประกาศคะแนนสอบ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยเป็น
Feedback ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันอาจารย์หลายท่านดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 

 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แนวทางการประเมินและการสะท้อนกลับ เพ่ือให้นักศึกษารับทราบ
และปรับตัวทันเวลา ในภาคการศึกษานั้นๆ 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ิมเติม 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผลสอบและ
เกรด ได้ 2 แนวทางคือ   
 การอุทธรณ์ผลสอบท่ีไม่ใช่ลักษณะของเกรด เช่น ผลสอบ
คุณสมบัติ (QE exam) นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องผ่านภาควิชาฯ หรือ
หลักสูตรฯ ซึ่งจะส่งเรื่องต่อให้ประธานหลักสูตรฯ ในการพิจารณาคํา
ร้องดังกล่าว จากนั้นประธานหลักสูตรจะส่งเร่ืองต่อให้อาจารย์ผู้สอน
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
หรือผู้สอบ ทําเรื่องช้ีแจ้งนักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ 
 การอุทธรณ์ผลสอบที่เป็นลักษณะของเกรด นักศึกษาสามารถ
ย่ืนคําร้องผ่านฝ่ายวิชาการของคณะฯในการพิจารณาคําร้องดังกล่าว ซึ่ง
จะส่งเรื่องต่อให้ภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนหรือผู้สอบ ทําเรื่องช้ีแจ้ง
นักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
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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. 

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
 อาจารย์ทุกท่านต้องทําข้อตกลงภาระงาน (TOR) ด้านการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร  นอกจากน้ี
ระบบดังกล่าวยังรวมถึงการทําแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวด้านตําแหน่งทางวิชาการ ด้านการศึกษาและการวิจัย  
ข้อตกลงภาระงานดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหาร
ภาควิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งใช้การทําข้อตกลงผ่านระบบ 
TOR และการหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับ
อาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคลตามรอบการประเมิน  โดยปัจจุบันมี
รอบการประเมินปีละ 2 ครั้ง 
 โดยผลการประเมินดังกล่าวใช้ในการให้คุณและโทษด้าน
การขึ้นเงินเดือน การต่อสัญญา และการเลิกจ้างทั้งน้ีผู้รับการ
ประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาในวิชาชีพ  

การดําเนินการ 
ทางหลักสูตร ภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใน
หลายช่องทาง 

- การสนับสนุนทุนวิจัย 
- การสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในและต่างประเทศ 
- การสนับสนุนงบประมาณด้านการอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้อง

กับการเรียนการสอน 
- การอบรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านโครงการ

ของมหาวิทยาลัย 
- การอบรมให้ความรู้ในการก้าวสู่ตําแหน่งวิชาการ 

 
 
 
- ประกาศทุนวิจัย 
- ระเบียบการสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
- บันทึกการสนับสนุนการอบรม
สัมมนาที่เ ก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนปี 2558 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
 ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบ Staff-to-student ratio และ 
workload อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือกระจายภาระงานและจัดสรร
ตําแหน่งอาจารย์ให้ตรงกับความต้องการ อย่างไรก็ตามการพิจารณา 
Staff-to-student ratio และ workload ตามเกณฑ์ AUN-QA 
แตกต่างจากระบบเดิม ดังน้ันข้อมูลดังกล่าวจึงแสดงเฉพาะปี
การศึกษา 2558 

- ตาราง FTE 
- ตาราง Staff-to-student ratio 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น  

การดําเนินการ 
    แนวทางการปรับปรุงเพ่ือคุณภาพการศึกษาที่ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับภาระงานสอนของอาจารย์ ทางหลักสูตรและภาควิชาฯมีการ
ประชุมหารือ เพ่ือกระจายภาระงานสอน รวมถึงการบรรจุอาจารย์
เพ่ิมเติมเพ่ือลดภาระงานสอน และเพ่ิมคุณภาพในการเรียนรู้  โดย
พิจารณาจากข้อมูล FTE  
    ในรอบปีที่ผ่านมาภาควิชาฯ ได้มีมติให้บรรจุอาจารย์สาขา
สิ่งแวดล้อม และ สาขาชายฝั่งและแหล่งนํ้า   

 
-  บันทึกการประชุมภาควิชาเ พ่ือ
กําหนดการรับอาจารย์ 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
 การพิจารณาการรับอาจารย์เข้าทํางานดําเนินการโดยการ
พิจารณาความจําเป็นด้านภาระงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร และที่
ประชุมภาควิชา เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้องในการกําหนดตําแหน่ง
การจ้างอาจารย์ จากน้ันจึงประกาศคุณสมบัติอาจารย์ที่ต้องการผ่าน
การเจ้าหน้าที่ของคณะ  เมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ภาค
วิชาฯ โดยที่ประชุมภาควิชาจะเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯแ ละผู้บริหาร
ระดับคณะ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การประเมินผล
การสัมภาษณ์ใช้ระบบคะแนนที่มีเกณฑ์การช้ีวัดในแต่ละด้านที่
ชัดเจน ในการตัดสินผลการสอบ  

- บันทึกการประชุมผู้บริหารภาควิชา 
- บันทึกการประชุมภาควิชา 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 เช่นเดียวกับการประเมินข้อตกลงภาระการทํางาน อาจารย์
ทุกท่านต้องมีการทําข้อตกลงด้าน Competences ซึ่งระดับ
สมรรถนะและความคาดหวังที่ชัดเจน โดยระดับสมรรถนะและความ
คาดหวังมีความแตกต่างกันตามอายุการทํางาน และภาระงานงานท่ี
เก่ียวข้อง  การประเมินผล Competences เป็นการหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 
โดยดําเนินการร่วมกับการประเมิน TOR  
 ทั้งน้ีผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ Competences : 
competency.psu.ac.th 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมสามารถดําเนินการผ่าน
ระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ 
กับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล   

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
- ประกาศสนับสนุนการอบรมสัมมนา
และการประชุมวิชาการ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมมีการสนับสนุนใน 3 ระดับ 
คือ 

- การอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดย
ภาควิชาฯ จัดสรรเงินสนับสนุน คนละ 10,000 บาท 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง โดย
ภาควิชาฯ และคณะฯ เป็นผู้สนับสนุน 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละ 1 ครั้ง โดย
ภาควิชาฯ  คณะฯ และมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุน 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
 Performance management ด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ ดําเนินการผ่านระบบประเมิน TOR ซึ่งให้คุณและ
โทษในลักษณะการขึ้นเงินเดือน  อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ มีแนว
ปฏิบัติในการช่ืนชมและการยกย่องผู้ที่มี Performance โดดเด่นใน
ด้านต่าง ๆ ผ่านการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาของบุคลากรท่านอ่ืน 
 นอกจากน้ีภาควิชายังมีการสนับสนุนเงินรางวัลในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ ISI โดยให้เงินรางวัลเพ่ิมจากเงินรางวัลที่ได้
จากคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
- ประกาศสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
ผลงาน 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
 ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบจํานวนและคุณภาพการตีพิมพ์
อย่างสมํ่าเสมอตามตาราง Research activities 

- หลักฐานการตี พิม พ์ผลงานทาง
วิชาการ 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การกํากับดูแลผลงานวิจัยของคณาจารย์และเทียบเคียงกับหลักสูตร
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากขาดข้อมูลในการเทียบเคียง 
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Full-Time Equivalent (FTE) สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs
Headcounts FTEs 

Professors - - - -  
Associate/ 
Assistant Professors 

9 0 9 1.83 100 

Full-time Lecturers 1 1 2 0.42 100 
Part-time Lecturers - - - -  
Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - -  

Total 10 1 11 2.25 100 
 

Full-Time Equivalent (FTE) สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs
Headcounts FTEs 

Professors - - - -  
Associate/ 
Assistant Professors 

12 0 12 14.38 91.6 

Full-time Lecturers 3 2 5 5.4 80 

Part-time Lecturers 0 0 0 0 100 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - -  

Total 15 2 17 19.78 88.24 
 

Staff-to-student Ratio สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Academic Year 
Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students

Staff-to-student 
Ratio 

2558 2.99 27.88 2.53 
2559 2.25 21.0 1.91 
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Staff-to-student Ratio สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Academic Year 
Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students

Staff-to-student 
Ratio 

2558 20.28 476.56 26.47 
2559 19.78 458.55 26.97 

Research Activities  

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

In-house/ 
Institutions 

National 
Regional

International 

conference journal conference journal

2558 - - - - 7 12 19 3 

2559 - 7 - - 7 7 21 2 
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ข้อมูลการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประเภทการเผยแพร่แบบ Conference 

ลําดับท่ี 
ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อบทความ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่
ชื่อเล่มท่ี วัน/
เดือน/ปี ท่ี
ตีพิมพ์ 

สถานท่ี
จัดการ
ประชุม 

1 ภานุพงค์  พุฒ
ภักดี ณิชารีย์ ชู
ช่วย จักรพันธ์ 
ร อ ด พิ ศ ด า ร 
และ ปรเมศวร์ 
เหลือเทพ 

การคาดการณ์ตารางการ
เดินทางระหว่างจุดต้นทางและ
จุดปลายทาง ของนักศึกษา
ภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากฐานข้อมูลตารางเรียน 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 

2 วิ ศ รุ ต  ช่ ว ย
จันทร์. อรกมล 
วั ง อ ภิ สิ ท ธ์ิ . 
และศ าสต ร า
วุฒิ พลบูรณ ์

การประเมินแผนนโยบายการ
จัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าและ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีจอดรถ
ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาด
นัดจตุจักร ด้วยแบบจําลอง 
Multi-Agent Systems 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 

3 ปฐวี สังข์น้อย,
ภ า ส ก ร  ชั ย
วิริยะวงศ์ 

การจําลองเพื่อหาค่า
คุณลักษณะทางพลศาสตร์ของ
ตัวหน่วงปรับค่าได้ชนิด
ของเหลวแบบมีแกนด้วย
วิธีการประมาณเส้นทางการ
ไหลเป็นรูปวงรี 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 

4 วิชัยรัตน์ แก้ว
เจือ 

การหาสัมประสิทธ์ิโมเมนต์ดัด
ของแผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยวิธี
ไฟโนต์เอลิเมนต์ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 

5 ปฐเมศ ผาณิต
พจมาน 

การออกแบบการซ่อมแซมคาน
ภายหลังเพลิงไหม้ด้วยแผ่น 
CFRP 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 

6 สราวุธ จริตงาม การปรับปรุงคุณภาพดินโดย
คอนกรีตใช้แล้ว เพ่ือการ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน และการใช้ดินลูกรังผสม
ซีเมนต์เพ่ือซ่อมถนนภายหลัง
ประสบอุทกภัย 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 

7 จตุวิทย์ สุวรรณ
ร ง ค์  ส ร า วุ ธ 
ขวัญจันทร์ ธน
โชติ รอดเสวก 
และ ปรเมศวร์ 
เหลือเทพ 

การจัดการจราจรบริเวณทาง
แยกในเขตเมืองด้วยวงเวียน 
กรณีศึกษาทางแยกสวนหย่อม
ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21 

28-30 มิ.ย.59 โรงแรมบี พี 
ส มิหลาบี ช 
อ.เมือง จ.
สงขลา 
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ข้อมูลการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประเภทการเผยแพร่แบบ Conference 

ลําดับท่ี 
ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อบทความ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อเล่มท่ี วัน/
เดือน/ปี ท่ี
ตีพิมพ์ 

สถานท่ี
จัดการ
ประชุม 

1 ภาสกร ชัยวิริยะ
วงศ ์

Comparison of Shaking 
table Experiments of 
Tuned Liquid Column 
Damper with an Elliptical 
Flow Path Estimation 
Method 

16th International 
Conference on 
Computing in Civil 
and Building 
Engineering ( 
ICCCBE2016 ) 

6 – 8 July 
2016 

Osaka 
University, 
Osaka, 
Japan 

2 สราวุธ จริตงาม The Potential Use of 
Recycling Asphalt 
Pavement Mixing With 
Crushed Rock in Road 
Construction 

10th Asia Pacific 
Conference in 
Transportation and 
The Environment 
(APTE) 

7-11 พ.ย.59 Armada 
Hotel, 
Petaling 
Jaya, 
มาเลเซีย 

3 ปรเมศวร์ เหลือ
เทพ 

The impact of transport 
infrastructure 
development on model 
shift : case study of 
rubber goods in the 
southern Thailand 

The 6th KKU 
International 
Engineering 
Conferance 2016 

3-5 ส.ค.59 Pullman 
Khon Kaen 
Raja Orchid 
Hotel จ.
ขอนแก่น 

4 ปฐเมศ ผาณิต
พจมาน และพงศ์
อินทร์ อินทฤทธ์ิ 

Maximum temperature 
prediction for concrete 
section during cooling 
phase 

The 6th KKU 
International 
Engineering 
Conferance 2016 

3-5 ส.ค.59 Pullman 
Khon Kaen 
Raja Orchid 
Hotel จ.
ขอนแก่น 

5 Jaensirisak, S., 
Paksarsawan, S. 
, Fukuda, T. and 
Luathep, P. 

Development of 
national transport 
master plan in Thailand 

14th World 
Conference on 
Transport Research 

10-15 July 
2016 

Tongji 
University, 
Shanghai, 
China 

6 Jaritngam, S., 
Somchainuek, 
O., 
Taneerananon, 
P. 

The potential use of 
pavement recycling 
blending with stone dust 
in road construction 

8th International 
Conference on 
Maintenance and 
Rehabilitation of 
Pavements, 
MAIREPAV 2016 

27-29 July 
2016 

Furama 
Riverfront 
Hotel, 
Singapore 

7 Lam, M., 
Jaritngam, S., 
Wongsopanakul, 
K., 
Taneerananon, 
P. 

The possibility of using 
steel slag for pavement 
structure application in 
Vietnam 

8th International 
Conference on 
Maintenance and 
Rehabilitation of 
Pavements, 
MAIREPAV 2016 

27-29 July 
2016 

Furama 
Riverfront 
Hotel, 
Singapore 
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ข้อมูลการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประเภทการเผยแพร่แบบ Journal  

List Authors Title Year Source title Volume Issue 
Page 
start 

Page 
end 

1 Ponbunyanon, 
P., Limkatanyu, 
S., Kaewjuea, 
W., Prachasaree, 
W., Chub-
Uppakarn, T. 

A Novel Beam-
Elastic Substrate 
Model with 
Inclusion of 
Nonlocal Elasticity 
and Surface 
Energy Effects 

2016 Arabian 
Journal for 
Science and 
Engineering 

4 10 4099 4113 

2 Panedpojaman, 
P., Jina, 
P., Limkatanyu, S. 

Moment capacity 
and fire protection 
of the welded 
plate joint for 
precast members 

2016 Archives of 
Civil and 
Mechanical 
Engineering 

16 4 753 766 

3 Panedpojaman, 
P., Sae-Long, 
W., Chub-
Uppakarn, T. 

Cellular beam 
design for 
resistance to 
inelastic lateral-
torsional buckling 

2016 Thin-Walled 
Structures 

99  182 194 

4 Kanjanakul, 
C., Chub-
uppakarn, 
T., Chalermyanon
t, T. 

Rainfall thresholds 
for landslide early 
warning system in 
Nakhon Si 
Thammarat 

2016 Arabian 
Journal of 
Geosciences 

9 11 584  

5 Lukjan, A., Swasdi, 
S., Chalermyanont
, T. 

Importance of 
Alternative 
Conceptual Model 
for Sustainable 
Groundwater 
Management of 
the Hat Yai Basin, 
Thailand 

2016 Procedia 
Engineering 

154  308 316 

6 Nguyen, 
H.H., Taneeranano
n, P., Luathep, P. 

Approach to 
identifying black 
spots based on 
potential saving in 
accident costs 

2016 Engineering 
Journal 

20 2 109 122 

7 William.O.Yandell, 
Saravut Jaritngam 
and Suttichai 
Charoenkij 

The Effect Of 
Traction On 
Granular 
Pavement Rutting 

20 Journal of 
Society for 
Transportation 
and Traffic 
Studies (JSTS) 

7 2 1 5 
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Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

7.5 Performance management including        

AUN 7  
Support Staff Quality
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service [5] 
Overall opinion        

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfill the needs for education, research and service 
 บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านต้องทําข้อตกลงภาระงาน 
(TOR) ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ นอกจากน้ี
ระบบดังกล่าวยังรวมถึงการทําแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวด้านตําแหน่งงาน (เช่น เช่ียวชาญ ชํานาญการ ชํานาญ
งานพิเศษ) ด้านการศึกษาและการวิจัย ข้อตกลงภาระงานดังกล่าว
เป็นข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับบุคลากร  ซึ่งใช้
การทําข้อตกลงผ่านระบบ TOR และการหารือร่วมกันระหว่าง
คณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล
ตามรอบการประเมิน  โดยปัจจุบันมีรอบการประเมินปีละ 2 ครั้ง 
 โดยผลการประเมินใช้ในการให้คุณและโทษด้านการข้ึน
เงินเดือน การต่อสัญญา และการเลิกจ้างทั้งน้ีผู้รับการประเมิน
สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
 การพิจารณาการรับบุคลากรสายสนับสนุนเข้าทํางาน
ดําเนินการโดยการพิจารณาความจําเป็นด้านภาระงานผ่านที่
ประชุมผู้บริหาร และที่ประชุมภาควิชา เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้อง
ในการกําหนดตําแหน่งการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน จากน้ันจึง
ประกาศคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนที่ ต้องการผ่านการ
เจ้าหน้าที่ของคณะ เมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ภาค
วิชาฯ โดยท่ีประชุมภาควิชาจะเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ และผู้บริหาร
ระดับคณะ  เ พ่ือให้เ กิดความโปร่งใสในการพิจารณา การ
ประเมินผลใช้การสอบข้อเขียนในด้านที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งงาน 
ร่วมกับการสัมภาษณ์ โดยใช้ระบบคะแนนที่มีเกณฑ์การช้ีวัดในแต่
ละด้านที่ชัดเจน ในการตัดสินผลการสอบ 

- บันทึกการประชุมผู้บริหารภาควิชาฯ 
- บันทึกการประชุมภาควิชาฯ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 เช่นเดียวกับการประเมินข้อตกลงภาระการทํางาน 
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านต้องมีการทําข้อตกลงด้าน 
Competences ซึ่งระดับสมรรถนะและความคาดหวังที่ชัดเจน 
โดยระดับสมรรถนะและความคาดหวังมีความแตกต่างกันตามอายุ
การทําการ และภาระงานงานท่ีเ ก่ียวข้อง การประเมินผล 
Competences การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ 
กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยดําเนินการ่วมกับการ
ประเมิน TOR  
 ทั้งน้ีผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ Competences : 
competency.psu.ac.th 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมสามารถดําเนินการผ่าน
ระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชา
ฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยมีการสนับสนุน
ด้านการอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการทํางาน ซึ่งภาควิชาฯ 
จัดสรรเงินสนับสนุน คนละ 10,000 บาท 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
- ประกาศสนับสนุนการอบรมสัมมนา
และการประชุมวิชาการ 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 Performance management ด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ ดําเนินการผ่านระบบประเมิน TOR  ซึ่งให้คุณ
และโทษในลักษณะเงินเดือน  อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ มีแนว
ปฏิบัติในการช่ืนชมและการยกย่องผู้ที่มี Performance โดนเด่น
ในด้านต่าง ๆ    ผ่านการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาของบุคลากรท่านอ่ืน 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
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Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - 0 
Laboratory Personnel 2 3  - 5 
IT Personnel - - - - 0 
Administrative 
Personnel 

- 2 2 - 4 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

- - - - - 

Total 2 5 2 - 9 
*ใชบุ้คลากรส่วนกลาง 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 หลักสูตรฯ  ไ ด้ กํ าหนดรับ นักศึกษาปีละ  15  คน 
กระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน ดังน้ี 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมด้านคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นของผู้สมัครและแนวทางในการสอบคัดเลือกจากน้ันจึง
ประสานให้ฝ่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับ
สมัคร ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2. ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นของ
ผู้สมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
ผ่านฝ่ายบัณฑิต 

3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แต่งต้ังกรรมการสอบฯ 3 
ท่าน โดยสอบความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยมีการ
ประเมินผลในรูปของคะแนนสอบ ซึ่งผู้สมัครที่สอบผ่านเกิน 70 
คะแนน จึงถือว่าผ่านการคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร 

4. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่าย
บัณฑิตทราบ เพ่ือประกาศผลอย่างเป็นทางการ 
 

- www.entrance.psu.ac.th 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 นักศึกษาได้รับจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเรียนจบภาค
การศึกษาที่ 1 ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คําปรึกษา ติดตามผล
การเรียน และการทําวิทยานิพนธ์   

- ระบบ SIS : sis.psu.ac.th 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินระบบการดูแลนักศึกษาและแนวทางการปรับปรุง 

 

การดําเนินการ 
ได้กําหนดแนวทางการประเมินระบบการดูแลนักศึกษา  โดย
ดําเนินการผ่านแบบสอบถามเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาซึ่งจะ
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560  

 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
 ภาควิชาฯมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  

- จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้จาก
สภาพการทํางานจริง 

- สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับต่าง ๆ 
ภายใต้งบประมาณที่กําหนด 

- แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชา 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
 ภาควิชาฯ มีกระบวนการในการสํารวจความพึงพอใจใน
ด้าน กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จากนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษา  ซึ่งผลประเมินดังกล่าวจะถูกรวบรวมเข้าสู่การ
หารือในที่ประชุมผู้บริหารภาควิชาฯ และที่ประชุมภาควิชาฯ  
นอกจากน้ีในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถย่ืน
คําร้องต่อภาควิชาฯ ให้ดําเนินการแก้ปัญหาได้  ซึ่งผู้บริหาร
ภาควิชาฯ จะพิจารณาคําร้องและดําเนินการแก้ไขปัญหาตาม
ความเหมาะสมต่อไป  

- แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาและการทําวิจัย เช่น โต๊ะเก้าอ้ีใต้อาคารต่างๆให้กับ
นักศึกษา 

 

การดําเนินการ 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ แตกต่างกันระหว่าง ป ตรี 
และ โท  ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนข้อน้ี 
การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการทําวิจัย ได้แก่ 
การจัดห้องทํางาน  ระบบสาธารณูปโภค (เช่น  โต๊ะ/เก้าอ้ีWifi)  
เป็นต้น 
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2559 10 9 8 
2558 21 20 12 
2557 12 9 3 
2556 10 10 5 
2555 25 18 16 

 
Total Number of Students   

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2559 3 12 - 1 4 20 
2558 20 3 5 7 - 35 
2557 9 5 15 - - 29 
2556 10 16 - - - 26 
2555 18 - - - - 18 
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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. 

 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
- - 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรุง  

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 

 
 

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

- 



84 
 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรุง  

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 

 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
- - 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรุง  

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 

 
 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
- 
 

- 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงของระบบสารสนเทศและแนวทางการ
ปรับปรุง 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 

 
 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 
 การบริ หารห้ อ งป ฏิ บั ติการและ เครื่ อ งมื อภาย ใน
ห้องปฏิบัติการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ โดย
ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบความพึงพอใจและเสียงสะท้อนจากผล
ประเมินรายวิชา นอกจากน้ันยังมีการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ผล
การสํารวจดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งนําไปพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร
ภาควิชา และที่ประชุมภาควิชา  เพ่ือจัดสรรงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง โดย
ภาควิชามีการวางแผนด้านครุภัณฑ์จากงบประมาณใน 2 ส่วนคือ 
เงินรายได้ภาควิชาฯ และเงินงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ภาควิชาฯ จึงไม่สามารถปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือได้ตามความต้องการทั้งหมด แต่มี
แนวโน้มด้านความพึงพอใจที่ดีขึ้น 

- ผลสํารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- การจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์
จากเงินรายได้ 
- การจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 การบริหารด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ห้องสมุด ระบบ IT 
และ มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นการบริหารโดย
ส่วนกลางระดับคณะ ซึ่งภาควิชาฯ และหลักสูตรไม่มีส่วนในการ
บริหารสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม
ภาควิชาฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ผลการสํารวจดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่ภาควิชาสะท้อนให้แก่ คณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป  โดยภาควิชาฯ ทําหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แผนการดําเนินการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และความ
ปลอดภัย สําหรับผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

 

การดําเนินการ 
การดําเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนจากส่วนของคณะ โดย
คณะได้จัดทําแผนการสนับสนุนจัดทําสิ่งอํานวยความสะวกสําหรับ
คนพิการ ตามมติ ครม. วันที่ 20 พย. 2555  และได้เริ่มดําเนินการ
ในปี 2558 แผนการดําเนินการดังกล่าว เป็นการจัดให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 

- สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ คมนาคมขนส่ง 
- ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ดํารงชีวิต 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
- รายงานผลและแผนการจัดทําสิ่ ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 

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

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

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

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

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

เกณฑ์ 
คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

10.1Stakeholders’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        

AUN 10  
Quality Enhancement
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เกณฑ์ 
คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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 รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการขอความเห็นจาก 
Stakeholders อันได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ สมาคมวิชาชีพ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  
Stakeholders’needs and feedback  
มหาวิทยาลัย  
 : กรอบ ELOs และแนวคิดด้านการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์ปัจจุบัน  
 : ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พ้ืนฐานรายวิชาที่ควรเรียน

ก่อนหลัง 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ 
 : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของศาสตร์ตามหลักสูตร 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 : ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

- ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
- แบบสํารวจข้อคิดเห็นในการ
ฝึกงานจากผู้ประกอบการ 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 ตามที่ สกอ. กําหนด โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีการทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรจากข้อวิพากษ์ของ Stakeholders เช่น ผ่านการ
ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน การเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ
ระหว่างการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกงาน การเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่า 
 ข้อมูลดังกล่าวจะนําเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบ  

 



88 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษามีการ
ทบทวนทุกภาคการศึกษาผ่านระบบ มคอ.3 และผลการประเมินการสอน  
โดยภาควิชามีการรวบรวมข้อวิพากษ์สําคัญจากระบบ มคอ.3 และการผล
ประเมินการสอน มาหารือในท่ีประชุมภาควิชาฯ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขและ
ปรับปรุงด้านการเรียน การสอน และการประเมินผล  

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 ภาควิชาฯ และคณะฯ สนับสนุนให้นําผลการวิจัยมาพัฒนาสู่การ
เรียนการสอน โดยมีการสนับสนุนให้มีการจัดทําตําราซึ่งมีการเช่ือมโยงกับ
ผลการวิจัย นอกจากน้ีภาควิชาฯ ยังสนับสนุนให้มีการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนหรือการตกออกของนักศึกษา 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 การบริหารห้องปฏิบัติการและเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ มีการตรวจสอบความ
พึงพอใจและเสียงสะท้อนจากผลประเมินรายวิชา นอกจากน้ันยังมีการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็น
ประจําทุกปี ผลการสํารวจดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งนําไปพิจารณาในที่ประชุม
ผู้บริหารภาควิชา และที่ประชุมภาควิชา  เพ่ือจัดสรรงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง โดยภาควิชามีการ
วางแผนด้านครุภัณฑ์จากงบประมาณใน 2 ส่วนคือ เงินรายได้ภาควิชาฯ 
และเงินงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
ภาควิชาฯ จึงไม่สามารถปรับปรุงห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือได้ตามความ
ต้องการทั้งหมด  แต่มีแนวโน้มด้านความพึงพอใจที่ดีขึ้น 
 การบริหารด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ห้องสมุด ระบบ IT และ 
มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นการบริหารโดยส่วนกลางระดับ
คณะ ซึ่งภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ไม่มีส่วนในการบริหารสิ่งอํานวยความ
สะดวกดังกล่าวโดยตรงอย่างไรก็ตามภาควิชามีการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ผลการ
สํารวจดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ภาควิชาสะท้อนให้แก่ คณะและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต่อไป โดยภาควิชาฯ ทําหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการดําเนินการใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แนวทางการปรับปรุง 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีข้อมูล  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
กลไกในการรวบรวม stakeholder’s feedback สามารถแสดงได้ดังน้ี 
อาจารย์ผู้สอน  
 : การประชุมหลักสูตร การประชุมภาควิชาฯ 
ศิษย์ปัจจุบัน  
 : การหารือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อร้องเรียนผ่านภาควิชา และแบบ

สํารวจความพึงพอใจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ 
 : กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 : การรวบรวมข้อมูลระหว่างการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกงาน  แบบ
สํารวจในช่วงการรับปริญญา กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ข้อวิพากษ์ต่าง ๆ จะได้ถูกรวบรวมและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการ
ประชุมภาควิชาฯ หรือการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  
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Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

 ผลการดําเนนิงาน รายการ
หลักฐาน 

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

มีการตรวจสอบ Pass rates and dropout 
rates แต่ยังไม่มีการbenchmark 
- มีข้อมูลการสอบผ่าน การลาออกหรือตก
ออก 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบันเพ่ือการพัฒนา 
ถ้ามีให้ใส่ข้อมูลในตารางหน้าต่อไปพร้อมระบุ
ช่ือตารางในรายการหลักฐาน 

- 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การจัดทําข้อมูลการสอบผ่าน การลาออก
หรือตกออก 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบันเพ่ือ
การพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

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

มีการตรวจสอบ Average time to 
graduate แต่ยังไม่มีการbenchmark 
-มีข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยการศึกษา 3-5 ปี
ย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
ถ้ามีให้ใส่ข้อมูลในตารางหน้าต่อไปพร้อมระบุ
ช่ือตารางในรายการหลักฐาน 

- 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

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

มีการตรวจสอบ Employability of 
graduates แต่ยังไม่มีการbenchmark 
- มีข้อมูลภาวะการได้งานทําของบัณฑิต 3-5 
ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
ถ้ามีให้ใส่ข้อมูลในตารางหน้าต่อไปพร้อมระบุ
ช่ือตารางในรายการหลักฐาน 

- 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การจัดทําข้อมูลภาวะการได้งานทําของ
บัณฑิต 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 
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 ผลการดําเนนิงาน รายการ
หลักฐาน 

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

มีการตรวจสอบ Types and quantity of 
research activities แต่ยังไม่มีการ
benchmark 
- มีข้ อมู ลผลงานและ กิจกรรม วิจั ยของ
นักศึกษา 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
ถ้ามีให้ใส่ข้อมูลในตารางหน้าต่อไปพร้อมระบุ
ช่ือตารางในรายการหลักฐาน 

- 

 ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การจัดทําข้อมูลผลงานและกิจกรรมวิจัย
ของนักศึกษา 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

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

มีการตรวจสอบ Satisfaction levels of 
stakeholders แต่ยังไม่มีการbenchmark 
มีข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
ถ้ามีให้ใส่ข้อมูลในตารางหน้าต่อไปพร้อมระบุ
ช่ือตารางในรายการหลักฐาน 

- 

ข้อแนะนําจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การติดตามและจัดทําข้อมูลระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
2 

Years 
3 

Years 
>3 

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd Year & 
Beyond 

รหัส 59 3 - - - 62.5 - - 
รหัส 58 12 - - - 8.33 - - 
รหัส 57 3 - - 66.67 33.33 - - 
รหัส 56 5 - - 80.00 - - 20.00 
รหัส 55 16 - 37.50 56.25 - - 6.25 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะหจุ์ดแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้และความสามารถในการเรียนการสอนและงานวิจัย และมีคุณภาพสูง 
2. คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
4. หลักสูตรมีการติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
5. บัณฑิตมีความรู้เพียงพอในการทํางาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์งานและการนําเสนอของนักศึกษา 
3. จัดหาเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยให้พร้อมใช้งานทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
4. แนวทางการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้จํานวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
5. แนวทางในการทําให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
2. นําเสนอความต้องการเก่ียวกับครุภัณฑ์ขั้นสูงเพ่ือใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแก่ภาควิชาฯ 

เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบให้กับหลักสูตร 
3. วิเคราะห์ปัญหาการรับนักศึกษาและหาแนวทางรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
4. วิเคราะห์ปัญหาการเรียนไม่จบตามเวลาของนักศึกษาและการลาออกจากการศึกษาของนักศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 


