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ค าน า 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เป็น
หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งผลิตวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้งานได้
จริงเป็นที่ยอมรับ  พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทางหลักสูตรจึงได้จัดท ารายงานประเมินตนเองในระดับหลักสูตรตามแนวทาง           
AUN-QA ซึ่งครอบคลุมการประเมินในด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes)   รายละเอียดหลักสู ตร (Programme Specification) โครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหา (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) สิ่ งอ านวยความสะดวกและโครงสร้ าง พ้ื น ฐาน  (Facilities and 
Infrastructure) การส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) ผลลัพธ์ (Output)  การประเมินตนเอง
ดังกล่าวเป็นแนวทางให้ เห็นจุดแข็งและจุดด้อยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาตนเองในปีต่อ ๆ ไป 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษารุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยทาง
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเนื้อหาในปี  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2554 และมีการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2559 

ปรัชญา  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่าง
เชี่ยวชาญ  เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้งานได้จริงเป็นที่
ยอมรับ  พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม 

 
ความส าคัญ 

- หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต
ทางด้านเกษตรกรรม ด้วยงานประยุกต์งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น เครื่องให้น้ าพืชอัจฉริยะ 
เครื่องคัดแยกมังคุด เครื่องวัดคลอโรฟิลด์  ระบบเฝ้าระวังและควบคุมทางการเกษตร เป็นต้น   

- หลักสูตรนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
การติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้น  การมีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย อัตโนมัติ บ้านอัจฉริยะส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับฟ้ืนฟูผู้ป่วย  การจราจรอัจฉริยะ  ระบบไฟฟ้า
ส าหรับพลังงานทางเลือก เป็นต้น 

- หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ในการสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการสูง  เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ  ในการพัฒนาประเทศให้
เท่าทันกับนานาอารยประเทศ     

- หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าก าลั ง 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ   

2) เพ่ือผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

() 
1.  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

 

2.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

3.  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

 

4.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 
ปีย้อนหลัง 

 

5.  คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 
ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

7.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

() 
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิ
หรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

8.  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 

9.  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิ
หรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

10.  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน 
ก 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข 
รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

11.  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 
คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและ
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

 

12.  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
 
ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ* 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1. รศ. ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกลุ 
3-9101-00375-90-8 

1. รศ. ดร. ณฎัฐา  
จินดาเพ็ชร ์* 
3-9004-00334-16-6 

Ph.D. (Information 
Engineering),  2547 

    

2. รศ. ดร. เกริกชัย ทองหน ู
3-9098-00880-48-4 

2. รศ. ดร. เกริกชัย 
ทองหนู* 
3-9098-00880-48-4 

Ph.D. (Electrical Eng. 
and Computer 
Science ), 2535   

    

3. ผศ. ดร. วิกลม  ธีรภาพขจร
เดช 
3-9011-00047-01-4 

3. ผศ. ดร. วิกลม   
ธีรภาพขจรเดช* 
3-9011-00047-01-4 

Ph.D. 
(Telecommunications), 
2547 

    

4. ผศ. ดร. ณัฎฐา  จินดา
เพ็ชร์ 
3-9004-00334-16-6 

4. รศ. ดร. มติรชัย 
จงเช่ียวช านาญ* 
3-9299-00030-20-2 

Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2545 

    

5. รศ. ดร. ภาณุมาส  ค าสตัย์  
3-1601-00253-41-9 

5. ผศ. ดร. กุสมุาลย์  
เฉลิมยานนท์* 
3-8001-00365-57-1 

Ph.D. (Power 
Electronics), 2546 

    

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารยท์ี่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
               หลักฐาน: เอกสารแนบ 1 ภาระงานสอนและผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย* 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (*) 

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

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน 

** 
(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น**

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. รศ. บุญเจริญ   
วงศ์กิตติศึกษา 

วศ.ม. (อุปกรณ์ชีวการแพทย)์,  
2529 

    

2. รศ. ดร. พรชัย   
พฤกษ์ภัทรานนต ์

Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2547 

    

3. ผศ. ดร. กุสุมาลย์   
เฉลิมยานนท์ 

Ph.D. (Power Electronics), 
2546 

    

4. ผศ. สาวติร์ ตณัฑนุช วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
2544 

    

5. ผศ. ดร. วิกลม   
ธีรภาพขจรเดช 

Ph.D. 
(Telecommunications), 
2547 

    

6. ดร. ไพโรจน์ วุ่นชุม Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2553 

    

7. รศ. ดร. เกริกชัย  
ทองหน ู

Ph.D. (Electrical Eng. and 
Computer Science ), 
2535   

    

8. ดร. วฤทธิ์ วิชกูล Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2554 

    

9. ผศ.ดร. ดุจดาว  
บูรณะพาณิชย์กิจ 

Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering), 
2556 

    

10. รศ. คณดิถ   
เจษฎ์พัฒนานนท์ 

M.Eng. (Applied 
Electronics), 2542 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน 

** 
(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น**

(ส าหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

11. ผศ. อนุวัตร  
ประเสริฐสิทธ์ิ 

M.Eng.  (Electrical 
Engineering), 2538 

    

12. ดร. รักกฤตว์  
ดวงสร้อยทอง 

Ph.D. (Electronic 
Engineering),  2556 

    

13. รศ. ดร. ณัฎฐา  
จินดาเพ็ชร ์

Ph.D. (Information 
Engineering),   2547 

    

14. ดร. มงคล แซเจีย Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2555 

    

15. รศ. ดร. ภาณมุาส   
ค าสัตย ์

Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering), 
2545 

    

16. ดร. กิตตคิุณ ทองพลู Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2558 

    

หลักฐาน: เอกสารแนบ 1 ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 

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

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6,11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การ
ท าวิจัย ภาระงานอาจารย์

ทีป่รึกษา 
(จ านวนนักศึกษาที่

อาจารย์เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา

หลัก) 

มี (ดัง
แนบ :ระบุ

เลข
เอกสาร 
อ้างอิง) 

ไม่มี 

1. รศ. บุญเจริญ   
วงศ์กิตติศึกษา 

วศ.ม. (อุปกรณ์ชีวการแพทย)์, 2529 
 

 ป.โท 3 คน               

2. รศ. ดร. ณัฎฐา  
 จินดาเพ็ชร ์

Ph.D. (Information 
Engineering),   2547  

 ป.เอก 4 คน 

3. ดร. ไพโรจน์ วุ่นชุม Ph.D. (Electrical Engineering), 
2553  

 ป.โท 1 คน 

4. ดร. รักกฤตว์  
ดวงสร้อยทอง 

Ph.D. (Electronic Engineering), 
2556  

 ป.โท 1 คน 

5. ผศ. ดร. กุสุมาลย์   
เฉลิมยานนท์ 

Ph.D. (Power Electronics), 2546 
 

 ป.โท 2 คน              
ป.เอก 3 คน 

6. ดร. วฤทธิ์ วิชกูล Ph.D. (Electrical Engineering), 
2554  

 ป.โท 1 คน 
ป.เอก 1 คน 

7. รศ. ดร. ชูศักดิ์  ลิม่สกลุ Dr.Ing. (Electronics), 2528 
 

 ป.โท 1 คน               
ป.เอก 1 คน 

8. รศ. คณดิถ   
เจษฎ์พัฒนานนท์ 

M.Eng. (Applied Electronics, 
2542  

 ป.โท 1 คน              
ป.เอก 1 คน 

9. รศ. ดร.พรชัย  
พฤกษ์ภัทรานนต ์

Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering), 2545  

 ป.เอก 4 คน 

10. ผศ.ดร. ดุจดาว  
บูรณะพาณิชย์กิจ 

Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering),2556  

 ป.โท 1 คน 

11. ดร.กิตติคุณ ทองพูล Ph.D. (Electrical Engineering), 
U. of Kaiserslautern, Germany, 
2558 

 
 ป.โท 1 คน 

หลักฐาน: เอกสารแนบ 1 ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
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 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 หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :

ระบุเลข
เอกสาร 
อ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ. ดร. พรชัย  พฤกษ์ภัทรานนต์ 
Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2547     

2. ผศ. ดร. ทพ. อุดม ทองอุดมพร 
ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.
สงขลานครินทร,์ 2551     

3. รศ. ดร. เกริกชัย ทองหนู Ph.D. (Electrical Eng. 
and Computer 
Science ), 2535   

    

4. ดร. รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง Ph.D. (Electronic 
Engineering),  2556     

หลักฐาน: เอกสารแนบ 1 ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ
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มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ ทราบ 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8,9) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ : 

ระบุเลข
เอกสาร 
อ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

1. รศ. บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา วศ.ม. (อุปกรณ์ชีวการแพทย)์,  
2529  

 
 

 

2. รศ. ดร. พรชัย   
   พฤกษ์ภัทรานนต์ 

Ph.D. (Electrical Engineering), 
2547  

 
 

 

3. ผศ. ดร. กุสมุาลย์   
   เฉลิมยานนท์ 

Ph.D. (Power Electronics), 
2546  

 
 

 

4. ผศ. ดร. วิกลม  ธีรภาพขจรเดช Ph.D. (Telecommunications), 
2547  

 
 

 

5. รศ. ดร. เกริกชัย ทองหนู Ph.D. (Electrical Eng. and 
Computer Science ), 2535    

 
 

 

6. ดร. วฤทธิ์ วิชกูล Ph.D. (Electrical Engineering), 
2554   

  

7. ดร. รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง Ph.D. (Electronic 
Engineering),  2556  

 
 

 

8. รศ. ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร ์ Ph.D. (Information 
Engineering),   2547   

  

9. ดร.มงคล แซเ่จีย Ph.D. (Electrical Engineering), 
2555  

 
 

 

10. ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),2555     
11. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน ์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 

2552  
  

 

12. ผศ.ดร.ฑฆีพันธ์ุ เจรญิพงษ์ Ph.D. (Electrical & Electronics 
Engineering), 2551    
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ : 

ระบุเลข
เอกสาร 
อ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

13. ผศ.ดร.นรารตัน์ เรืองชัยจตุพร Ph.D.(Informatics), 2552 
 

  
 

14. ผศ.ดร.สุรสัวดี กุลบญุ ก่อเกื้อ Ph.D. (Electrical Engineering), 
2555    

 

หลักฐาน:  เอกสารแนบ 1 ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    เอกสารแนบ 2 ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 9  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ ทราบ 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1.Mr. Gong Yan Design and Development of the 
Control System for Power Ankle 
Prosthesis 

3rd International Conference on 
Electronic Design (ICED 2016 
11 ส.ค. 59 - 12 ส.ค. 59 
 

2.นายยุทธนา ไชยชนะ Performance Analysis of Multi-
Channel Multi-Interface AODV in 
IEEE-802.15.4 WSANs 

2015 12th International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications 
and Information Technology 
24 มิ.ย. 58 - 27 มิ.ย. 58 

3.นางสาวธนวรรณ พรายดสัถ ์ Obstructive Sleep Apnea Severity 
Multiclass Classification  Using 
Analysis of  Snoring Sounds 

the 2nd World Congress on 
Electrical Engineering and 
Computer Systems and Science 
(EECSS'16) 
16 ส.ค. 59 - 17 ส.ค. 59 
 

4.นางสาวสุณิษา กมลวลั Real-Time Intelligent Bed-Exit 
Monitoring System Using Support 
Vector Machine 

International Conference on 
"Modern Trend in Engineering and 
Technology" (MTET-16) 
12 ธ.ค. 59 - 13 ธ.ค. 59 
 

5.นายอัศวรณ ลิ่มสบืเชื้อ Redundant Feature Identification 
and Redundancy Analysis for 
Causal Feature Selection 
 

the 8th Biomedical Engineering 
International Conference 
25 พ.ย. 58 - 27 พ.ย. 58 

6.Mr. RENHE LIU The investigation of joint angle 
movement using bio-impedance 
method 

Engineering & Technology, 
Computer , Basic & Applied 
Sciences 
21 ม.ค. 60 - 22 ม.ค. 60 

The study of arm joint angle 
movement using one-channel 
and multi-frequency bio-
impedance measurement 

The 2017 International Electrical 
Engineering Congress 
8 มี.ค. 60 - 10 มี.ค. 60 
 

The evaluation of elbow joint 
motion using bio-impedance 
signal 

ECTI-CON 2017 
27 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 

7.นายณัฐากูร มีเงิน Measurement Study of Human 
Blood pH  based on Optical 
Technique by Back Propagation 
Artificial Neural Network 
 

The 2017 International Electrical 
Engineering Congress 
8 มี.ค. 60 - 10 มี.ค. 60 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
8.น.ส.ธัญณัฐ เหลืองอมรสริ ิ Design and Development of A 

Stand-Alone Solar Energy 
Harvesting System by MPPT  and 
Quick Battery Charging 

13th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications 
and Information Technology 
(ECTI-CON) 
28 มิ.ย. 59 - 1 ก.ค. 59 
 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก 2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการ
ค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2554 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (expected learning outcomes) มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดย
หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรรมการของคณะฯ และ กรรมการในระดับมหาวิทยาลัย  

 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
www.psu.ac.th/th/vision 

 หลักสูตร (มคอ. 2) 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (expected learning outcomes) จะ
คลอบคลุมทั้งด้านวิชาเฉพาะทาง (subject specific) เพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อมในด้านวิชาชีพ โดยที่ 
 ในภาคการศึกษาแรก ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบ

วิธีวิจัย ซึ่งเป็นวิชาด้านทั่วไป (generic) และรายวิชาสัมมนา 
 ในภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

เฉพาะทาง (Specific) 

 หลักสูตร (มคอ. 2) 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ในการออกแบบผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (expected learning 
outcomes) ได้ประสานข้อมูลวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สมาคม
วิชาชีพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ เช่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1  The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
มีการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรทุกๆ ปี โดยการปรับปรุงจะมีทั้ง
โครงสร้างหลักสูตร และ การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดที่มี 

 website ของทางภาควิชา
www.ee.psu.ac.th 

 website ของทางคณะ 
www.eng.psu.ac.th 

2.2   The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ทาง website ของทางภาควิชา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 website ของทางภาควิชา
www.ee.psu.ac.th 

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

หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ทาง website ของทางภาควิชา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่นพับของคณะ 

 website ของทางภาควิชา 

www.ee.psu.ac.th/engee 
 หนังสือเข้าพบผู้ประกอบการ 

(กฟภ.,TTET) 
 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

http://www.psu.ac.th/th/node/
7524 

 จดหมายประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ประเทศจีน 

 
 

http://www.eng.psu.ac.th/
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

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

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

ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเน้นการวิจัย นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียน
วิทยานิพนธ์ มีวิชาระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้อง
เรียน  มีรายวิชาสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ  เช่น ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ การสื่อสารและการ
ประมวลผลสัญญาณ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา
สัมมนาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   

 มคอ. 2, 3 
 

3.2   The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
รายละเอียดตามข้อ 3.1  มคอ. 2, 3 

 
3.3   The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
รายละเอียดตามข้อ 3.1  มคอ. 2, 3 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาของการเรียนรู้มีรายละเอียดอยู่ในหลักสูตร และ ถูก
ออกแบบให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร (มคอ. 2) 

 ปรัชญามหาวิทยาลัย 
www.eduservice.psu.ac.th 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
กระบวนการและวิธีการในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มี
การออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ส าหรับวิชานั้นๆ 
โดยมีวิชาปฏิบัติการขนานควบคู่ไปกับวิชาทางทฤษฎีในทุกๆชั้น
ปีเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ และ การประยุกต์ใช้
งานจริง 

 มคอ. 3 

 มคอ. 5 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
ที่เก่ียวข้องและคิดวิเคราะห์ได้ เช่น วิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ 
วิชาระเบียบการวิจัย และวิชาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ 

 มคอ. 3 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 การรับเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยจะ

พิจารณาจากวิชาภาษาอังกฤษ มีการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ก่อนรับเข้าศึกษา 

 จัดกระบวนการเรียนการสอนตาม ELO ตามแผน
Mapping 

 จัดให้วิชาสัมมนาเป็นการบูรณาการจากความรู้ที่เรียนมา
และจัดสอบประมวลความรู้ในทุกๆด้านของนักศึกษา 

 นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และจบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 มคอ. 2 
 มคอ. 3 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 ในแต่ละรายวิชาจะมีการออกแบบเกณฑ์การประเมินใน

แผนการสอนเฉพาะตัวซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตาม
ความเหมาะสมของลักษณะวิชา  

 การประเมินผลการเรียนรู้ และ รายละเอียดต่างๆ มีการ
จัดท าและเผยแพร่ให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงต้นของการ
เรียน 

 มคอ. 3,5 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
ในแต่ละรายวิชาจะมีการออกแบบเกณฑ์การประเมินใน
แผนการสอนเฉพาะตัวซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความ
เหมาะสมของลักษณะวิชา  

 มคอ. 3 
 มคอ. 4 

 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 มีการประกาศคะแนนสอบพร้อมเฉลยให้นักศึกษาทราบ  ประกาศผลคะแนน 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยสามารถยื่นค า
ร้องผ่านฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ในการพิจารณาค าร้อง
ดังกล่าว  ซึ่งจะส่งเรื่องต่อให้ภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้สอบ ท าเรื่องชี้แจงนักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้
เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 

 เว็บและแบบฟอร์ม 
www.grad.eng.psu.ac.th 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
หลักสูตรมีแผนอัตราก าลัง และ ภาระการสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตรเพื่อความเหมาะสม และ คุณภาพของการเรียนการ
สอน  

 เอกสารขออัตราก าลัง  

 TOR ของบุคลากรทุกท่าน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
หลักสูตรยังไม่มีการตรวจสอบ Staff-to-student ratio และ 
ภาระงานของอาจารย์อย่างเป็นทางการ ตารางที่จัดท านี้เป็นการ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก 

 ตาราง FTE 
 ตาราง Staff-to-student ratio 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
การพิจารณาการรรับอาจารย์เข้าท างานจะมีกระบวนการการ
พิจารณาโดยผ่านกรรมการของทางภาควิชา และ ที่ประชุมของ
ภาควิชาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 บันทึกข้อความขออัตราก าลัง 

 เกณฑ์ และ ประกาศรับสมัคร 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
หลักสูตรมีการประเมินอาจารย์ผ่านระบบประเมิน   แบบฟอร์ม TOR  

 ระบบ Competency  
https://competency.psu.ac.th 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
หลักสูตรก าหนดใน TOR ว่าบคุลากร ต้องเข้าอบรมสัมมนาปีละ 
2 ครั้ง 

 หลักฐานการเข้าอบรม สัมมนาของ
บุคลากร 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
การสนั บสนุ นค่ าตี พิ ม พ์  รางวัลตี พิ ม พ์จากคณ ะฯ  และ
มหาวิทยาลัย 

 ประกาศจากคณะและมหาวิทยาลัย 

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

 ตัวอย่างผลงานวิจัย 
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Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

7 3 10 0.65 70% 

Full-time Lecturers 5 - 5 0.18 100% 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 12 3 15 0.83 80% 
 

Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2559 0.83 10.00 1:12 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2557 - - - 8 8 0.347 

2558 - 1 - 20 21 0.913 

2559 - 1 - 12 13 0.541 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
หลักสูตรมีการตรวจสอบความต้องการและภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และ มีการจ้างงานในกรณีท่ีจ าเป็น 
 

 ประกาศการจ้างงานของภาควิชา 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
หลักสูตรมีระเบียบการรับเข้าท างานของสายสนับสนุนตามความ
ต้องการในแต่ละด้าน 

 ระเบียบการรับบุคลากร 

 ประการการจ้างงาน และ ภาระงาน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
หลักสูตรมีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบประเมิน
เช่นเดียวกับอาจารย์ 

 ระบบประเมินTOR  
https://tor.psu.ac.th 

 ระบบ Competency  
https://competency.psu.ac.th 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
หลักสูตรมีการสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม  หลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา อบรม 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานในการ
สนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตร 

 บันทึกการส่งเข้าประกวด   

 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel  1   1 
Laboratory Personnel  4   4 
IT Personnel  1   1 
Administrative 
Personnel 

 
1 

 
2 

 
1 

  
4 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

 1   1 

Total 1 9 1  11 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
หลักสูตรมีการก าหนดระเบียบ เกณฑ์การรับเข้า ระบุไว้ในคู่มือ
การรับสมัครสอบคัดเลือก ในแต่ละปีการศึกษา 

 ประกาศบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
www.grad.psu.ac.th 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรใช้ระบบการรับเข้าตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยที่หลักสูตรจะรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตร  
 

 ระเบียบการรับเข้าของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มคอ.2 
 ประกาศบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
     www.grad.psu.ac.th 

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

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 หลักสูตรใช้ระบบ student information system 

(sis) ของทางมหาวิทยาลัยในการติดตามผล และ เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการติดตามสถานะของนักศึกษา 

 ระบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 บว.1 
 sis.psu.ac.th 
 www.grad.eng.psu.ac.th/th 

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

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา การ
รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  

 การสัมมนาร่วมกันมหาวิทยาลัย UPM  
 หลักสูตรมีการสนับสนุนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 ตารางสัมมนา 
 ตารางรายงานความก้าวหน้า 
 เอกสารการขอทุนเดินทางไปเสนอ

ผลงานวิชาการ 
  

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

 หลักสูตรมีห้องเรียน ห้อง Co-Working Space 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ห้องวิจัย ส าหรับการเรียนและ
กิจกรรมของนักศึกษา 

 มีการน านักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาพหุ
วัฒนธรรม 

 มีการจัดการแข่งขันกีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ และ
ฟุตบอลไฟฟ้าสัมพันธ์ 

 กิจกรรม Big Cleaning Day 

 เว็บไซต์ภาควิชา 
www.ee.psu.ac.th 

 ข้อเสนอโครงการ 
 รูปถ่ายกิจกรรม 

www.ee.psu.ac.th 
 

 

 

http://www.ee.psu.ac.th/
http://www.ee.psu.ac.th/
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 13 13 8 

2556 12 12 9 

2557 16 16 12 

2558 10 10 6 

2559 9 9 3 

 

Total Number of  Students  

Academic 
Year 

Students 

1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year Total 

2555 8 10 3 4 2 27 

2556 7 4 5 2 2 20 

2557 11 5 4 2 0 22 

2558 5 8 3 2 1 19 

2559 2 4 3 1 0 10 
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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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
หลักสูตรใช้ห้องเรียนในภาควิชา และ ของส่วนกลางส าหรับการ
เรียนการสอน 

 เว็บไซต์ภาควิชา 
www.ee.psu.ac.th 

 แบบประเมินจากบัณฑิต 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
หลักสูตรมีการให้บริการห้องสมุดในภาควิชา และ ใช้หอสมุดกลาง
ส าหรับการเรียนและการค้นคว้าต่างๆ 

 เว็บไซต์หอสมุดคุณหญิงหลง 
https://clib.psu.ac.th 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
หลักสูตรมีการจัดหาอุปกรณ์ช่วยการเรียนการสอนตาม
งบประมาณท่ีมี หรือ ที่ได้ถูกจัดสรรมาให้ 

 วัสดุครุภัณฑ์  
www.ee.psu.ac.th 

 แบบประเมินจากบัณฑิต 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
 หลักสูตรใช้ on-line based learning resource (LMS) ของ

ทางมหาวิทยาลัยในการน าเสนอข้อมูล และ เนื้อหาการเรียน 
 มี Wifi ที่นั่งท างานและพ้ืนที่ Lab  
 มีระบบ VPN ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่พักได้ 
 

 ระบบ LMS  
 ระบบ OPAC 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 หลักสูตรมีป้าย EXIT , ถังดับเพลิง,  ตู้ยา, กล้องวงจรปิด 
 มหาวิทยาลัยมีการท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน 
 มีระบบ RFID ในการเข้าออกภาควิชาฯ 
 

 สถานที่จริง ภาพถ่าย 
 ประกาศเรื่องประกันอุบัติเหตุ 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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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 
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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
 ในการออกแบบหลักสูตรมีการน าเอาความคิดเห็นของ บัณฑิต 

ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ข้อมูล
ของสมาคมวิชาชีพมาช่วยในการปรับปรุง 

 การเปิดรายวิชาเพ่ิม และการจัดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ เช่น บริษัท Western Digital, 
TTET,กฟภ., กฟผ.  

 ผลการประเมินผู้ใช้งานบัณฑิตใน
web site กองแผนงาน 
www.planning.psu.ac.th  

 แบบฟอร์มความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แบบประเมินบัณฑิต 
https://goo.gl/forms/ 
JL40PDX5gdhghsBr2 
 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และปรับปรุงแผน

รายวิชา 
 มีการประชุมปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และแผนการ

เรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

 รายงาน SAR ปีที่ผ่านมา 
(phoenix.eng.psu.ac.th/qa) 

 มคอ. 3,5 

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

นักศึกษา 
 มีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ การเรียนการสอน 

 ระบบประเมินการสอนของคณ 
https://infor.eng.psu.ac.th/se 

 มคอ. 5 
 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 หลักสูตรมีการน าเอางานวิจัยมาใช้อย่างเป็นทางการ และมีการ

น าเอาตัวอย่างงานวิจัยมาใช้ประกอบการสอนในทุกรายวิชา 
  

 หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

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

ห้องสมุดภาคโดยนักศึกษา 
 

 แบบประเมินจากนศ. 

https://goo.gl/forms/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 การรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินงานโดย

มหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรมีการรวมรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น  

 มีการปรับแผนการเรียนตามค าแนะน าของผู้ประกอบการ  

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

 มีการประชุมเรื่องการ
ตรวจสอบการจบ และ ตก
ออก แต่ยังไม่มีการ
เปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันจากสถาบันอ่ืน  

 ระบบ sis ระบบตรวจสอบ
หลักสูตร และท่ีประชุม
กรรมการคณะฯ  

 ตารางระยะเวลาการเรียนของ
นักศึกษา 

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

 มีการติดตามและประมวลผล
ระยะเวลาการจบของ
นักศึกษา แต่ยังไม่มีการ
เปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันจากสถาบันอ่ืน 

 ตารางระยะเวลาการเรียนของ
นักศึกษา 

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

 หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลการ
ได้งานท า แต่ยังไม่มีการ
เปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันจากสถาบันอ่ืน 

 แบบสอบถามนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

 

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

 มีการน าเอางานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน การ
สอน  

 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ส่งเสริมให้นักศึกษาส่ง
บทความตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

 สกว. Ranking 

 ฐานข้อมูล  Scopus SciVal 

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

 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต แต่ยังไม่มีการ
เปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดยีวกันจากสถาบันอ่ืน 

 มีการเปรียบเทียบบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรเดียวกันจาก
สถาบันอื่น โดยผู้ประกอบการ 
 

 ผลการท า benchmarked 
จากบริษัท TTET 
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Pass Rates and Dropout Rates  
 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2556 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2557 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2558 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2559 

ก าลัง
ศึกษา 

จ านวนที่
หายไป* 

2554 13 - 10 - - 0 3 

2555 8 - 2 - 1 1 4 

2556 9 -   3 3 1 1 1 

2557 12 - 1 2 5 1 3 

2558 6 - - 3 1 1 1 

2559 3 - - - - 3 3 

รวม 51 -  16 8 8 7 15 

ข้อมูลจาก : http://reg.psu.ac.th/StatStudentHatYai/index.aspx 
(*จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป จากการ ลาออก ไมล่งทะเบียนเรียน ตกออก เกินระยะเวลาเรียน) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการก าหนดโจทย์วิจัย 
2. มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับดี จาก สกว. 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. เครื่องมือปฏิบัติการต้องการการปรับปรุงให้ทันสมัยและมีจ านวนจ ากัด 
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการโดยการขอทุนวิจัย ของบประมาณ
ประจ าปี และสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

2. สร้างโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

1.  จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 4 

 - ระดับปรญิญาตร ี 2 

 - ระดับปรญิญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 

 - ระดับปรญิญาเอก 1 

2.  จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 1 

 - ระดับปรญิญาตร ี 1 

3.  จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 1 

 - ระดับปรญิญาตร ี 1 

4.  จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF 4 

 - ระดับปรญิญาตร ี 2 

 - ระดับปรญิญาโท 1 

 - ระดับปรญิญาเอก 1 

5.  จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

4 

 - ระดับปรญิญาตร ี 2 

 - ระดับปรญิญาโท 1 

 - ระดับปรญิญาเอก 1 

6.  จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนด) 

4 

 - ระดับปรญิญาตร ี 2 

 - ระดับปรญิญาโท 1 
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 - ระดับปรญิญาเอก 1 

7.  จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

1 

 - ระดับปรญิญาตร ี 1 

8.  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 246 

 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 224 

 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 12 

 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  10 

9.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (เฉพาะรหสันักศกึษา 56 ) 32 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้  30 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2 

10.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 8 

11.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 2 

12.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 26 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง 25 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  1 

13.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 8 

 - จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี - 

 - จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 1 

 - จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 7 

14.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 9 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี - 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 6 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 3 
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15.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 7 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 2 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 

16.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

.  - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี - 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท - 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก - 

17.  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 279.52 

 - ระดับปรญิญาตร ี 249.44 

 - ระดับปรญิญาโท 10.00 

 - ระดับปรญิญาเอก 20.08 

 


