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คํานาํ 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 เป็น
หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทํางาน มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
ออกไปช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางหลักสูตรจึงได้จัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับหลักสูตรตามแนวทาง
AUN-QA ซึ่งครอบคลุมการประเมินในด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification) โครงสร้างหลักสูตร
และเน้ือหา (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) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) การส่งเสริม
คุณภาพ (Quality Enhancement) ผลลัพธ์ (Output)  การประเมินตนเอนดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางให้เห็น
จุดแข็งและจุดด้อยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนา
ตนเองในปีต่อๆไป 



3 
 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร ..........................................................................................................................  4 

บทที่ 1  ส่วนนํา ...................................................................................................................................  5 

บทที่ 2  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร .....................................  7 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ......................  7 
ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร .............................................  8 
ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอน ............................................................................................................  10 

บทที่ 3  ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA ..................................................................................  14 
AUN1 Expected Learning Outcomes ...................................................................................  15 
AUN2  Programme Specification ............................................................................................  22 
AUN3  Programme Structure and Content ..........................................................................  25 
AUN4 Teaching and Learning Approach .............................................................................  27 
AUN5 Student Assessment ....................................................................................................  30 
AUN6 Academic Staff Quality ................................................................................................  33 
AUN7 Support Staff Quality ...................................................................................................  40 
AUN8 Student Quality and Support ....................................................................................  43 
AUN9 Facilities and Infrastructure ........................................................................................  48 
AUN10 Quality Enhancement ..................................................................................................  51 
AUN11 Output .............................................................................................................................  55 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะหจุ์ดแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา .................................................  59 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ...................................................................................  60 

ภาคผนวก   .............................................................................................................................................  61 

 ภาคผนวก ก ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ปี .............................  62 

 ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา .........................................  68 



4 
 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิง
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นการดําเนินการแบบ PDCA ซึ่งมีการสร้างระบบและกลไกต่างๆ  ในการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ การประเมินผล และการนําผลประเมินสู่การพัฒนากระบวนการ  โครงสร้างการบริหารหลักของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย 
การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมผู้บริหารภาควิชา และการประชุมภาควิชาฯ ซึ่งทําหน้าที่
กําหนดแนวทางและการดําเนินการต่างๆ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่าในภาพรวมหลักสูตรฯ มีโครงสร้างการประกันคุณภาพที่จําเป็นต้องปรับกระบวน                  
การดําเนินการในบางประเด็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA  โดยเฉพาะเร่ืองการ Benchmark ซึ่งยัง
เป็นจุดด้อยในการพัฒนาตนเองอยู่มาก ทั้งน้ีผลการประเมินตนเองในภาพรวม สามารถแสดงได้ดังน้ี 
 

เกณฑ์ 
ผลการประเมิน/
คะแนนประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.   เป็นไปตามเกณฑ์ 
AUN1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    4 
AUN2 รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification)  3 

AUN3 โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหา (Programme Structure and 
Content)   

4 

AUN4 วิธีจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  3 

AUN5 การประเมินนักศึกษา (Student Assessment)   3 

AUN6 คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality)   4 

AUN7 คุณภาพบุคลากรสนับสนุน (Support Staff Quality)  4 

AUN8 คุณภาพและการสนับสนุนนักศึกษา (Student Quality and 
Support)  

3 

AUN9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure)  

3 

AUN10 การส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement)  3 
AUN11 ผลลัพธ์ (Output) 2 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐานของ 

ปรัชญา 
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากร 

การขยายตัวของชุมชนเมือง รวมถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หากไม่ดําเนิน                
การป้องกันและแก้ไขโดยด่วนแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อการดํารงชีพของประชากรโลก ซึ่งปัญหา
มลภาวะที่เกิดจากการขาดการดูแล เอาใจใส่และกําหนดมาตรการอย่างจริงจัง ซึ่งปัญหาเหล่าน้ียังขาดผู้มี
ความรู้โดยตรงเข้าไปดูแล จึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ดังน้ันจึงมีความต้องการวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มี
ความรู้ ความสามารถเข้าไปวางแผน ออกแบบและกํากับ ดูแลระบบกําจัดมลพิษเหล่าน้ีให้เหมาะสมกับปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการทํางาน มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ สามารถออกไปช่วยดูแลและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ความสาํคญัของหลักสูตร 
หลักสูตรน้ีสามารถวางแผนและแก้ปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม                    

อันเน่ืองมาจากการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี   
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละ 

2) มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่

คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
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6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค             
ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

 
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 ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   และมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชา และการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 

2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตร ี
 
แผนการรับนกัศึกษา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษาจํานวนปีการศึกษาละ 
30 คน 

 
จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มีจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
150 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12   หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัว่ไป  6   หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 10 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชีพ    83 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 77 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกิต 
ง. ฝึกงาน       ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี 

 

2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 

6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

 

สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-6 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1,2,3) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์
กับสาขาท่ีเปิด

สอน 

ผลงานทาง
วิชาการใน
รอบ 5 ปี*

ตรง 
สัม 
พันธ ์

1. รองศาสตราจารย์ 
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์* 
3-9003-00376-56-8 

1. รองศาสตราจารย์ 
อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์* 
3-9003-00376-56-8 

- D.Eng. (Environmental 
Engineering), AIT, 2539 

- M.Eng. (Environmental 
Engineering), AIT, 2532 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),        
ม.สงขลานครินทร์, 2527 

 

 

ภาคผนวก ก 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จรีรัตน์ สกุลรัตน์* 
3-9099-00584-29-1 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จรีรัตน์  สกุลรัตน์* 
3-9099-00584-29-1 
 

- ปร.ด. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2554 

- M.Eng.Sc. 
(Environmental 
Engineering), Melbourne 
University, Australia, 
2543 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),        
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

 

 

ภาคผนวก ก 

3. นางสาววัสสา  คงนคร* 
3-9299-00393-28-3 

3. นางสาววัสสา  คงนคร* 
3-9299-00393-28-3 

-D. Eng (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), University 
of Montpellier II, France, 
2551 

- วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 

- วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2544 

 

 

ภาคผนวก ก 

4. นางสาวสุรางคนา  ตรัง
คานนท์* 
3-9098-00814-46-6 
 

4. นางสาวสุรางคนา  ตรัง
คานนท์* 
3-9098-00814-46-6 
 

- Ph.D. (Construction, 
Engineering and 
Infrastructure 
Management), AIT, 2557 

- M.Eng. (Construction, 
Engineering and 
Infrastructure 
Management), AIT, 2551 

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),         

  ภาคผนวก ก 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์
กับสาขาท่ีเปิด

สอน 

ผลงานทาง
วิชาการใน
รอบ 5 ปี*

ตรง 
สัม 
พันธ ์

ม.สงขลานครินทร์, 2545 
- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา),         
ม.สงขลาครินทร์, 2538 

5. รองศาสตราจารย์ 
สราวุธ จริตงาม* 
3-9699-00051-44-7 
 

5. รองศาสตราจารย์ 
สราวุธ จริตงาม* 
3-9699-00051-44-7 
 

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

- M.Eng. (Geotechnical 
Engineering), Nanyang 
Technological 
University, Singapore, 
2538 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),        
ม.สงขลานครินทร์, 2534 

  ภาคผนวก ก 

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 
5 ปี ย้อนหลัง* 

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

เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอน(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผูส้อน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานที่

เก่ียวข้องกับ
วิชาที่สอน 

** 
(สําหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(สําหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู Ph.D.(Civil 
Engineering), 
University of 
Colorado, Boulder, 
USA., 2545  

    

2. รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ D.Eng. (Environmental 
Engineering), AIT, 2539 

     

3. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ Ph.D. (Civil and 
Environmental 
Engineering), 
University of 
Wisconsin-Madison, 
USA., 2545 

     

4. รศ.ดร.สราวุธ  จริตงาม ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 

     

5. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ Ph.D. (Biological and 
Agricultural 
Engineering), North 
Carolina State 
University, USA., 2545 

     

6. นายวรพจน์ ประชาเสรี Ph.D. (Civil 
Engineering), West 
Virginia University, 
USA., 2548 

     

7. รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล D. Eng. (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), 
University of 
Montpellier II, France, 
2550 

     

8. รศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์ D. Eng. (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผูส้อน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานที่

เก่ียวข้องกับ
วิชาที่สอน 

** 
(สําหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(สําหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

University of 
Montpellier II, France, 
2549 

9. รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ Ph.D. (Environmental 
Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550 

     

10. ผศ.ดร.ศักด์ิชัย  ปรีชาวีรกุล Ph.D. (Civil 
Engineering), The Ohio 
State University, USA., 
2538 

     

11. ผศ.พยอม  รัตนมณี M.Eng. (Water 
Resources 
Engineering), AIT, 2539 

     

12. ผศ.ดร.ธนันท์  ชุบอุปการ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552 

     

13. ผศ.ดร.จรีรัตน์  สกุลรัตน์ ปร.ด. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2554 

     

14. ผศ.ดร.ภาสกร  ชัยวิริยะวงศ์ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549 

     

15. ผศ.ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ Ph.D. (Transportation 
Engineering), The Hong 
Kong Polytechnic 
University, China, 2554 

     

16. ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 

     

17. ผศ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ Ph.D. (Civil 
Engineering, with 
Specialization in 
Coastal and Ocean 
Engineering), The 
Georgia Institute of 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผูส้อน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานที่

เก่ียวข้องกับ
วิชาที่สอน 

** 
(สําหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น** 

(สําหรับ
อาจารย์
พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Technology, USA., 
2555 

18. ผศ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร M.Sc. (Civil 
engineering), National 
University of 
Singapore, 2530 

     

19. ดร.วิชัยรัตน์  แก้วเจือ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 

     

20. ดร.วัสสา  คงนคร D. Eng. (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), 
University of 
Montpellier II, France, 
2551 

     

21. ดร.สุรางคนา  ตรังคานนท์ Ph.D. (Construction, 
Engineering and 
Infrastructure 
Management), AIT, 
2557 

     

22. ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ Ph.D. (Urban 
Management), Kyoto 
University, JAPAN, 
2557 

     

23. ดร.พงศ์อินทร์ อินทฤทธ์ิ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2556 

     

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น(**) 

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

 

เกณฑ์ข้อ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2540 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2564 

 ปัจจบัุนหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 ผลการกํากับมาตรฐานเกณฑ์ข้อ 6 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปน้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มหีลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
นํา 
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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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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 1 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 

ELOs ของหลักสูตร ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ คุณธรรม 
ความรู้  ปัญญา  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และ  การใ ช้
สารสนเทศ ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการผลิตบัณฑิตที่มี ปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์
สากล โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรรมการวิชาการ และ กรรมการคณะฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ดําเนินการทุกๆ 5 ปี 

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย 
(www.psu.ac.th/th/vision) 
- มคอ. 2 
- มคอ. 3 ตามระบบ มคอ.   
https://tqf.psu.ac.th/ 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคณะหรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 

การดําเนินการ 
ได้แสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคณะหรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 
- ตารางที่ A1-2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกับ ELOs 
- ตารางที่ A1-3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กับ 
ELOs 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
 ELOs ของหลักสูตรประกอบด้วยทักษะเฉพาะ (subject 
specific) และ ทักษะทั่วไป (subject generic) เพ่ือให้ครอบคลุม
ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและการใช้ชีวิต โดยผ่านการ
พิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการวิชาการ และ 
กรรมการคณะฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดําเนินการทุกๆ 5 ปี 

- มคอ. 2 
- ตารางที่ A1-1 การจําแนก ELOs ตาม
ลั ก ษ ณ ะ ทั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ  ( subject 
specific) และ ทักษะทั่วไป (subject 
generic) 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง
รายวิชาเฉพาะและรายวิชาทั่วไป 

 

การดําเนินการ 
การปรับปรุงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการ
เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
 ELOs ของหลักสูตร ได้สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบของ
มหาวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งความ
คิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต 
โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ
วิชาการ และ กรรมการคณะฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดําเนินการ
ทุก ๆ 5 ปี 

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย 
(www.psu.ac.th/th/vision) 

- มคอ.1 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (ม.อ. 
1166/2559 ลว. 20 มิถุนายน 2559) 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

การดําเนินการ 
เพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดย

ความเห็นต่าง ๆ นําเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

- ความคิดเห็นของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการแสดงความเห็นใน
โครงการปัจฉิมนิเทศ และแบบสอบถามด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 

- สรุปผลการแสดงความคิดเห็นจาก
โครงการปัจฉิมนิเทศและแบบสอบถาม
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

- ความเห็นของผู้รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ซึ่งถือว่ามีสถานะ
ใกล้เคียงกับผู้ใช้บัณฑิต  

- แบบสอบถามผู้ใช้นักศึกษาฝึกงาน 
- รายงานสรุปผลการแสดงความเห็น 
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ตารางที่ A1-1 การจําแนก ELOs ตามลักษณะทักษะเฉพาะ (subject specific) และ ทักษะทั่วไป (subject 
generic) 

ด้าน ELOs 
Subject 
specific 

Subject 
generic 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทยดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องดีงาม  และถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

 

3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และคํานึงถึงผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อผู้อ่ืน 

 

4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 

5) มีจรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชา ชีพและมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

 

2.ความรู ้

 

1) มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรู้พ้ืนฐานของ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต 

  

2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อกําหนดทาง
วิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  

3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมสามารถใช้
ความรู้และทักษะในสาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ 

  

4) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

  

5) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต  
6) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนอย่าง

ต่อเน่ือง 
  

3.ทักษะทาง 1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
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ด้าน ELOs 
Subject 
specific 

Subject 
generic 

ปัญญา 

 

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจน้ัน 

  

3) สามารถคิด  วิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้
อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

  

4) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์  

  

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  

6) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

  

7) สามารถนําความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือทํา
ความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

  

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

 

1) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

  

2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

  

3) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

  

4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย สามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  

5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  

6) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

  

7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป  
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ด้าน ELOs 
Subject 
specific 

Subject 
generic 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์ 

  

2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สามารถสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  

4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสม 

  

5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

  

 
 
ตารางที ่A1-2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกับ ELOs  

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ELOs  
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเชีย 1.5, 2.1-2.6, 3.1-3.7 
ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต 2.1- 2.5, 3.1-3.7 
บริการวิชาการ 5.1- 5.5 
ทํานุบํารุงวัฒนธรรม 1.1, 1.2, 3.7 

มีการวิจัยเป็นฐาน 2.6, 3.3, 3.4 
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ตารางที่ A1-3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กับ ELOs 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ELOs  
มีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะและทําหน้าที่
เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบ ต่อตนเองวิชาชีพและต่อสังคมและ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละ 

1.1-1.5 

มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น
ไปได้ 

2.1-2.6 
3.1-3.7 

มีความใฝ่รูใ้นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น
ไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3.5 
5.1-5.5 

คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลอืก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2, 3.3, 4.6 

มีมนุษยสมัพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

4.1-4.7 

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศัพทท์างเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

5.1-5.5 
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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        

 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ 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 
โดยครอบคลุม องค์ประกอบหลักดังน้ี 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  (programme aims and 
intended outcomes)  
- โครงสร้างของหลักสูตร (outline of the course structure) 
- กลยุทธ์ในการบรรลุ ELOs และการกระจาย ELOs ไปยังรายวิชา 

- มคอ. 2 
- รายละเอียดรายวิชาตาม
ประกาศระเบียบสภาวิศวกร ว่า
ด้วยการรับรองปริญญาฯ      
พ.ศ. 2558 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
(achieving of the programme learning outcomes through the 
courses) 
- คําอธิบายรายวิชา (course descriptions) ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
สภาวิชาชีพ 
2.2 The 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/ 

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

 Stakeholders หลักของหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่าและสภาวิชาชีพ โดย Programme specifications  
สามารถเข้าดูได้จาก website ของภาควิชาฯและคณะฯ ซึ่ง Stakeholders 
ทุกส่วนสามารถเข้าถึงได้ 
 Course specifications ปรากฏใน เอกสาร มคอ. 3 ผ่านระบบ 
มคอ. https://tqf.psu.ac.th/ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอน ได้แจ้ง
และสําเนาให้นักศึกษาทราบในช่วงเร่ิมต้นของรายวิชา และ สามารถดูได้จาก
ระบบ LMS ของรายวิชาน้ันๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเท่าน้ันที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ LMS ได้อย่างไรก็ตามบุคลภายนอกสามารถ
สมัครเข้าร่วมระบบ LMS ได้เช่นกัน 

-Website ของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 
(www.ce.eng.psu.ac.th) 
- Website ของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
(www.eng.psu.ac.th)  
- ระบบ มคอ. 
(https://tqf.psu.ac.th/) 
- ระบบ LMS 
(http://lms.psu.ac.th) 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 

การสื่อสารข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 

 
 
 
 

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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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

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

3.3The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
ELOs ทุกด้าน ได้ถูกกระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ

โดยแต่ละวิชาจะมี ELOs หลักที่แตกต่างกัน โดย ELOs ของรายวิชาปี 
2 เน้น ทักษะความรู้และทักษะทางปัญญา จากน้ัน รายวิชาปี 3 จะ
เพ่ิมเติมทักษะด้านความสัมพันธ์ และสารสนเทศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การฝึกงาน จากน้ัน รายวิชาปี 4 จะเป็นการผสมผสานของทุก
ทักษะ โดยเฉพาะในรายวิชาโครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทํางาน 

นอกจากน้ี หลักสูตรฯยังได้ถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ จากความรู้พ้ืนฐาน ในปีที่ 2 สู่ความรู้เชิงประยุกต์ที่เก่ียวข้อง
กับการทํางาน ในปีที่ 3 และ 4 โดยเน้ือหาของรายวิชาเหล่าน้ี เป็นไป
ต า ม ข้ อ กํ า หนดขอ ง สภ า วิ ศ ว ก ร  แ ล ะ  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

- มคอ. 2 
- เอกสารแสดงลําดับรายวิชา 

(ก่อน-หลัง) และความสัมพันธ์
ของรายวิชา 

- หมวดของรายวิชาตามกลุ่มที่สภา
วิศวกรกําหนด 
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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        

 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศปรัชญา
การศึกษา และเริ่มการสื่อสารให้อาจารย์ผู้สอนทราบผ่านการ
ประชุมภาควิชา แต่ยังไม่เริ่มการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอ่ืน 

 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การกําหนดและการสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา

ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนและชัดเจน 

 

การดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศปรัชญา

การศึกษา และเริ่มการสื่อสารให้อาจารย์ผู้สอนทราบผ่านการ
ประชุมภาควิชา แต่ยังไม่เริ่มการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอ่ืน 

 
ประกาศปรัชญาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์2559 
 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ได้ถูก
ออกแบบให้สอดคล้องกับ ELOs ต่างๆ ซึ่งถูกระบุใน มคอ. 3 
ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยเน้นการเรียนสอนแบบ Active learning และใช้

- มคอ. 2 
- มคอ. 3 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
กรณีศึกษาจริงจากภาคอุตสาหกรรม และมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิเมื่อจบภาคการศึกษา 
ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 

กระบวนการประเมินว่าได้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการประเมินการบรรลตุามผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

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

- มคอ. 3 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การวัดประสิทธิผลของการจัดการศึกษาการเรียนรู้

ตลอดชีพ 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการวัดประสิทธิผลของการจัด

การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีพ 
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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. 
 
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 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชา ได้กําหนดให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม ELOs ด้านต่างๆ แต่ยังไม่ได้มีการ
ตรวจสอบว่าทุกรายวิชาได้วัดผลสัมฤทธ์ิหรือไม่ 

- มคอ. 2 
- มคอ. 3  

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  

การดําเนินการ 
มีการทวนสอบผ่านการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 
ผลการประเมนิของผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้ถูก
กําหนดไว้ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชา และ ได้มีการแจ้งให้
นักศึกษาทราบในช่วงต้นของการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ 
 

- มคอ. 3 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การบ่งบอกว่านักศึกษาเข้าใจและรับรู้เก่ียวกับวิธีการ

วัดและประเมินผลรวมทั้งนํ้าหนักขององค์ประกอบในการ
ประเมินที่สอดคล้องกับการวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามสามารถ

ยืนยันการรับรู้ดังกล่าวได้ผ่านการสัมภาษณ์และการสอบถาม
นักศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
 แม้ ว่ า วิ ธีการประเมินในปัจจุ บัน ยัง ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ถึงลักษณะ rubrics อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ใช้ใน
การจัดสอบต้องได้รับการประเมินตัวข้อสอบและเฉลย  ด้าน
ความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหารายวิชา ความ
เหมาะสมด้านเวลาและความยากง่าย โดยใช้อาจารย์ท่านอ่ืนที่
ไม่ใช่ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นผู้พิจารณา  หากข้อสอบ
ประเมินไม่ผ่านต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนํา และเข้า
สู่กระบวนการประเมินใหม่ 
 ทั้งน้ีหลักสูตรมีข้อกําหนดให้รายวิชาที่สอนหลายตอน
ต้องใช้ข้อสอบเดียวกัน และเกณฑ์คะแนนเดียวกัน  

- ตัวอย่างแบบประเมินข้อสอบ 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
- การกําหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการประเมินของวิธีการวัดผลที่แตกต่างกัน 
- ความยุติธรรมในการประเมนิผู้เรียน 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ิมเติม 

 
 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ทางหลักสูตรอยู่ระหว่างการขอความร่วมมืออาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน  ให้ดําเนินการด้าน Feedback แก่นักศึกษา
ภายหลังส่งงาน การบ้าน หรือ การประกาศคะแนนสอบ 
ภายใน 2 สัปดาห์ โดยเป็นFeedback ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอาจารย์หลาย
ท่านดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 

 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
แนวทางการประเมินและการสะท้อนกลับ เพ่ือให้

นักศึกษารับทราบและปรับตัวทันเวลา ในภาคการศึกษานั้นๆ 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ิมเติม 

 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยสามารถ
ย่ืนคําร้องผ่านฝ่ายวิชาการของคณะฯ ในการพิจารณาคําร้อง
ดังกล่าว  ซึ่งจะส่งเรื่องต่อให้ภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้สอบ ทําเรื่องช้ีแจ้งนักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้
เวลาประมาณ 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. 

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-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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการดําเนนิงาน 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 

หลักสูตรมีการตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความเพียงพอของจํานวนอาจารย์อย่าง
สม่ําเสมอทุกปี และตรวจสอบล่วงหน้าถึงอาจารย์ที่จะเกษียณอายุ 
เพ่ือรับอาจารย์ใหม่มาทดแทนให้ทันเวลา 

- รายงานการประชุมภาควิชา 
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ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 

การสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาในวิชาชีพ  

การดําเนินการ 
ทางหลักสูตร ภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการ

สนับสนุนในหลายช่องทาง 
- การสนับสนุนทุนวิจัย 
- การสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในและต่างประเทศ 
- การสนับสนุนงบประมาณด้านการอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้อง

กับการเรียนการสอน 
- การอบรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านโครงการของ

มหาวิทยาลัย 
- การอบรมให้ความรู้ในการก้าวสู่ตําแหน่งวิชาการ 

 
 
 
- ประกาศทุนวิจัย 
- ระเบียบการสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
- บันทึกการสนับสนุนการอบรม
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนปี 2559 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
 ภาควิชามีการตรวจสอบ Staff-to-student ratio และ 
workload อย่างสม่ําเสมอ เ พ่ือกระจายภาระงานและจัดสรร
ตําแหน่งอาจารย์ให้ตรงกับความต้องการ  อย่างไรก็ตามการพิจารณา 
Staff-to-student ratio และ workload ตามเกณฑ์ AUN-QA 
แตกต่างจากระบบเดิม  ดังน้ันข้อมูลดังกล่าวจึงแสดงเฉพาะปี
การศึกษา 2559 

- ตาราง FTE 
- ตาราง Staff-to-student ratio 
 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้น  

การดําเนินการ 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือคุณภาพการศึกษาที่ในส่วนที่

เก่ียวข้องกับภาระงานสอนของอาจารย์ ทางหลักสูตรและภาควิชาฯมี
การประชุมหารือ เพ่ือกระจายภาระงานสอน รวมถึงการบรรจุ
อาจารย์เพ่ิมเติมเพ่ือลดภาระงานสอน และเพ่ิมคุณภาพในการเรียนรู้
โดยพิจารณาจากข้อมูล FTE  

โดยในรอบปีที่ผ่านมาภาควิชาฯ ได้มีมติให้บรรจุอาจารย์
สาขาสิ่งแวดล้อม และ สาขาชายฝั่งและแหล่งนํ้า  ซึ่งปัจจุบันสามารถ
บรรจุอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อมได้แล้ว ซึ่งจะทําให้ Staff-to-student 
ratio and workload เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น   

 
-  บันทกึการประชุมภาควิชาเพ่ือ
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 เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้องในการกําหนดตําแหน่งการ

- บันทึกการประชุมผู้บริหารภาควิชา 
- บันทึกการประชุมภาควิชา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
จ้างอาจารย์  จากน้ันจึงประกาศคุณสมบัติอาจารย์ที่ต้องการผ่านการ
เจ้าหน้าที่ของคณะ  เมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ภาควิชาฯ
โดยที่ประชุมภาควิชาจะเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์และตรวจสอบ
คุณสมบัติ  โดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯและผู้บริหารระดับคณะ 
เ พ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การประเมินผลการ
สัมภาษณ์ใช้ระบบคะแนนท่ีมีเกณฑ์การช้ีวัดในแต่ละด้านที่ชัดเจน  
ในการตัดสินผลการสอบ  
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 โดย
ดําเนินการ่วมกับการประเมิน TOR  
 ทั้งน้ีผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตาม
ระเบียบการประเมิน 

- ระบบ Competences : 
https://competency.psu.ac.th 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมสามารถดําเนินการผ่าน
ระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ 
กับอาจารย์ผู้สอน เป็นรายบุคคล   
 การพัฒนาตนเองและการอบรมมีการสนับสนุนใน 3 ระดับ 
คือ 

- การอบรมสัมมนาที่เ ก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดย
ภาควิชาจัดสรรเงินสนับสนุน คนละ 10,000 บาท 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง โดย
ภาควิชาและคณะเป็นผู้สนับสนุน 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละ 1 ครั้ง โดย
ภาควิชา  คณะ และมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุน 

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

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  ซึ่งให้คุณ-โทษ
ในลักษณะการข้ึนเงินเดือน  อย่างไรก็ตามภาควิชาฯมีแนวปฏิบัติใน
การช่ืนชมและการยกย่องผู้ที่มี Performance โดนเด่นในด้านต่างๆ  
ผ่านการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาของบุคลากรท่านอ่ืน 
 นอกจากน้ีภาควิชายังมีการสนับสนุนเงินรางวัลในการตีพิมพ์

- ระบบ TOR: 
https://tor.psu.ac.th/ 
- ประกาศสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
ผลงาน 
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ผลงานวิจัยระดับ ISI โดยให้เงินรางวัลเพ่ิมจากเงินรางวัลที่ได้จาก
คณะฯและมหาวิทยาลัย 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
 ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบจํานวนและคุณภาพการตีพิมพ์
อย่างสมํ่าเสมอตามตาราง Research activities 

- หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ (ภาคผนวก ข) 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การกํากับดูแลผลงานวิจัยของคณาจารย์และเทียบเคียงกับ

หลักสูตรใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากขาดข้อมูลในการ

เทียบเคียง 

 
 

 

Full-Time Equivalent (FTE) สาํหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

4 2 6 4.34 100 
 

Full-time Lecturers - 1 1 0.8 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 3 7 5.14 100 
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Staff-to-student Ratio สําหรบัหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2558 4.94 77.61 12.93 

2559 5.14 75.42 10.77 

 

Full-Time Equivalent (FTE) สําหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs
Headcounts FTEs 

Professors - - - -  
Associate/ 
Assistant Professors 

4 
 

2 
 

6 11.20 100 
 

Full-time Lecturers - 1 
 

1 1.76 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 3 7 12.96 100 
 

Staff-to-student Ratio สําหรบัภาควิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2558 11.97 144.33 20.61 

2559 12.96 148.26 21.21 

 

หมายเหตุ  ตาราง Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff-to-student Ratio สําหรับภาควิชาวิศวกรรม
โยธาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแสดงเพ่ือให้เห็นภาระงานรวมในระดับภาควิชาซึ่งใช้อาจารย์
ร่วมกันในการสอนหลักสูตรปริญญาตรีโทและเอกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International

2558 - 4 - 18 22 3.14 
(22/7=3.14) 

2559 - 2 - 20 22 3.14 
(22/7=3.14) 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 

       

AUN 7 
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการดําเนนิงาน 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 

หลักสูตรมีการตรวจสอบภาระงานของบุคลากรใน
หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความเพียงพอของจํานวนอาจารย์อย่าง
สม่ําเสมอทุกปี และตรวจสอบล่วงหน้าถึงบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุ เพ่ือรับบุคลากรใหม่มาทดแทนให้ทันเวลา 

- รายงานการประชุมภาควิชา 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
 การพิจารณาการรับบุคลากรสายสนับสนุนเข้าทํางาน
ดําเนินการโดยการพิจารณาความจําเป็นด้านภาระงานผ่านที่
ประชุมผู้บริหาร และที่ประชุมภาควิชา เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้อง
ในการกําหนดตําแหน่งการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน  จากน้ันจึง
ประกาศคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการผ่านการ
เจ้าหน้าที่ของคณะ  เมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ภาค
วิชาฯ โดยที่ประชุมภาควิชาจะเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯและผู้บริหาร
ระดับคณะ เ พ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การ
ประเมินผลใช้การสอบข้อเขียนในด้านที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งงาน 
ร่วมกับการสัมภาษณ์  โดยใช้ระบบคะแนนที่มีเกณฑ์การช้ีวัดใน
แต่ละด้านที่ชัดเจน  ในการตัดสินผลการสอบ 

- บันทึกการประชุมผู้บริหารภาควิชา 
- บันทึกการประชุมภาควิชา 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 เช่นเดียวกับการประเมินข้อตกลงภาระการทํางาน 
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านต้องมีการทําข้อตกลงด้าน 
Competences ซึ่งระดับสมรรถนะและความคาดหวังที่ชัดเจน  
โดยระดับสมรรถนะและความคาดหวังมีความแตกต่างกันตาม
อายุการทําการ และภาระงานงานที่เก่ียวข้อง การประเมินผล 
Competences การหารื อร่ วม กันระห ว่า งคณะผู้ บ ริ หาร  
ภาควิชาฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยดําเนินกา
ร่วมกับการประเมิน TOR  
 ทั้งน้ีผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ Competences : 
https://competency.psu.ac.th 



42 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมสามารถดําเนินการผ่าน
ระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร
ภาควิชาฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล  โดยมีการ
สนับสนุนด้านการอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการทํางาน ซึ่ง
ภาควิชาจัดสรรเงินสนับสนุน คนละ 10,000 บาท 

- ระบบ TOR: https://tor.psu.ac.th/ 
- ประกาศสนับสนุนการอบรมสัมมนาและ
การประชุมวิชาการ 

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-
โทษในลักษณะเงินเดือน  อย่างไรก็ตามภาควิชาฯมีแนวปฏิบัติใน
การช่ืนชมและการยกย่องผู้ที่มี Performance โดนเด่นในด้าน
ต่าง ๆ    ผ่านการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาของบุคลากรท่านอ่ืน 

- ระบบ TOR: https://tor.psu.ac.th/ 
 

 
Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - * 
Laboratory Personnel 2 3 2 - 7 
IT Personnel - - - - * 
Administrative 
Personnel 

- 2 
 

2 
 

- 4 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

     

Total 2 5 4 - 11 

หมายเหตุ *ใช้บุคลากรส่วนกลาง 
 

  



43 
 

 

 

 

Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ 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 
      การรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมี 2 ช่องทาง 
รวม 30 คน คอื การรับตรงต้ังแต่ปี 1 และ การจัดสรรสาขาเมื่อ
จบปี 1 โดยขั้นตอนการรับตรงที่ชัดเจนคือ 
1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัทําคุณสมบัติของผู้
มีสิทธ์ิสมัครเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งาน
รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2. งานรับนักศึกษาฯ จัดทําประกาศโครงการต่าง ๆ แขวน
ไว้หน้าเว็บไซต์งานรับนักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  
www.entrance.psu.ac.th และ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะฯ เพ่ือเตรียมการจัดสอบ
สัมภาษณ ์
 3. คณะฯ จัดสอบสัมภาษณ์ และส่งผลผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ไปยังงานรับนักศึกษา 
 4. งานรับนักศึกษาฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
ผ่านเว็บไซต์ และเปิดระบบการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ยืนยันสิทธ์ิ ประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และส่งข้อมูลรายช่ือ
นักศึกษาทั้งหมดมายังคณะฯ  
 
      ส่วนขั้นตอนการจัดสรรสาขาวิชามีดังน้ี 

1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนอย่าง 24 หน่วยกิต เมื่อจบปี 1 
เข้าระบบจัดสรรสาขาวิชาที่ http://unicorn.eng.psu.ac.th 

2. นักศึกษาเลือกสาขาวิชาในระบบอย่างน้อย 7 อันดับ  
3. ระบบประมวลผล และแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 

สัปดาห์ หลังจากปิดระบบ 
 

- www.entrance.psu.ac.th 
- รายงานการประชุมกรรมการกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับ

นักศึกษาเพ่ือทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาและจํานวน
นักศึกษาที่รับได้รวมท้ังผลการเรียนจากโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพนักศึกษาที่รับเข้าและให้ได้จํานวนตามแผน 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
 ภาควิชาฯ มีการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งทําหน้าที่ใน
การให้คําปรึกษาด้านการเรียน  และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งผลการเรียนของนักศึกษาจะแจ้งสู่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศนักศึกษา (SIS)  หากนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติ
หรือมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 ระบบฯ จะทําการล็อคการ
ลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์เพ่ือรับคําแนะนํา
หรือร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อาจารย์จึงทําการปลดล็อค
การลงทะเบียนให้  ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผล
การศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาเข้าร่วม   หากพบความ
ผิดปกติอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อนักศึกษาเพ่ือให้ช้ีแจ้งได้
เช่นกันในกรณีที่เป็นปัญหาพิเศษอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนํา
ปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาเพ่ือแก้ปัญหาในระดับ
ภาควิชาได้เช่นกัน 
 นอกจากน้ี  ในแต่ละภาคการศึกษา ฝ่ายวิชาการของ
ภาควิชาจะตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากว่า 
2.00 เข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา เพ่ือหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
แนวทางในการแก้ไข  

- ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) : 
https://sis-hatyai2.psu.ac.th/ 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การประเมินระบบการดูแลนักศึกษาและแนวทางการ

ปรับปรุง 

 

การดําเนินการ 
ได้กําหนดแนวทางการประเมินระบบการดูแลนักศึกษา  

โดยดําเนินการผ่านแบบสอบถามเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560  

 
 

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

- กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งกําหนดเป็นรายวิชา
หน่ึงที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาทํางานร่วมกันเป็นทีมและมีจิต
สาธารณะ 

- ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆ เช่น การ

- แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
แข่งขันการออกแบบสะพานเหล็ก การแข่งขันคอนกรีต
มวลเบา 

- จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้จาก
สภาพการทํางานจริง 

- สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับต่างๆ 
ภายใต้งบประมาณที่กําหนด 

- กําหนดกิจกรรมการฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การทํางานจริงในสถานประกอบการ  

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  
นอกจากน้ีในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านต่างๆ สามารถย่ืน
คําร้องต่อภาควิชาฯ ให้ดําเนินการแก้ปัญหาได้  ซึ่งผู้บริหาร
ภาควิชาฯ จะพิจารณาคําร้องและดําเนินการแก้ไขปัญหาตาม
ความเหมาะสมต่อไป  

- แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ส่งเสริมการศึกษาและการทําวิจัย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีใต้อาคารต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา 

 

การดําเนินการ 
- การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ โครงการทัศน

ศึกษาดูงานประจําปี กิจกรรม มอ.วิชาการ 
- การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ การจัด

ห้องทํางาน  ระบบสาธารณูปโภค (เช่น โต๊ะ/เก้าอ้ี Wifi)  
เป็นต้น 

 
- รายละเอียดและรูปภาพโครงการ 

ทัศนศึกษาดูงานประจําปี 
 

 

  



47 
 

Intake of First-Year Students 

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 26 30 26 

2556 31 31 31 

2557 30 30 29 

2558 26 30 26 

2559 11 30 11 

      ข้อมูล ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาจํานวน 129 คน 

Total Number of Students 

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2555 26 28 30 28 4 116 

2556 30 26 27 30 10 123 

2557 39 29 23 27 10 118 

2558 26 27 29 22 9 113 

2559 11 26 27 29 9 102 

ข้อมูล ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาจํานวน 129 คน 
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Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 
information technology are sufficient. 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

9.5 The standards for environment,        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 
Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ 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 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
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 ภาควิชามี
การตรวจสอบความพึงพอใจและเสียงสะท้อนจากผลประเมิน
รายวิชา นอกจากน้ันยังมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่
จะสําเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ผลการสํารวจ
ดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งนําไปพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารภาควิชา 
และที่ประชุมภาควิชา  เพ่ือจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์และ
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง  โดยภาควิชามีการ
วางแผนด้านครุภัณฑ์จากงบประมาณใน 2 ส่วนคือ เงินรายได้
ภาควิชา และเงินงบประมาณแผ่นดิน  อย่างไรก็ตามภายใต้
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ภาควิชาฯจึงไม่สามารถปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือได้ตามความต้องการท้ังหมด  แต่มี
แนวโน้มด้านความพึงพอใจที่ดีขึ้น 
 การบริหารด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ห้องสมุด ระบบ IT 
และ มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย  เป็นการบรหิารโดย
ส่วนกลางระดับคณะ ซึ่งภาควิชาฯและหลักสูตรไม่มีส่วนในการ
บริหารสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม
ภาควิชามีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ผลการสํารวจดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่ภาควิชาสะท้อนให้แก่ คณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต่อไป  โดยภาควิชาฯทําหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการดําเนินการแก้ไข

- ผลสํารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- การจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์
จากเงินรายได้ 
- การจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ปัญหาที่เกิดขึน้ 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
-การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรุง 
-แผนการดําเนินการด้านมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มสุขภาพและความ
ปลอดภัยสําหรับผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

 

การดําเนินการ 
การดําเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนจากส่วนของคณะ โดย
คณะได้จัดทําแผนการสนับสนุนจัดทําสิ่งอํานวยความสะวกสําหรับ
คนพิการ ตามมติ ครม. วันที ่20 พ.ย. 2555  และได้เริ่ม
ดําเนินการในปี 2558 แผนการดําเนินการดังกล่าว เป็นการจัดให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
-สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ คมนาคมขนส่ง 
-ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
- รายงานผลและแผนการจัดทําสิ่ง
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 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 

       

AUN 10 
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการขอความเห็น
จาก  Stakeholders อันไ ด้แ ก่  มหาวิทยาลัย  อาจาร ย์ผู้ สอน  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ 
ผู้ใช้บัณฑิต  
Stakeholders’needs and feedback  
มหาวิทยาลัย  
: กรอบ ELOs และแนวคิดด้านการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์ปัจจุบัน  
: ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พ้ืนฐานรายวิชาที่ควรเรียน

ก่อนหลัง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ 
: ความครบถ้วนสมบูรณ์ของศาสตร์ตามหลกัสูตร 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
: ความรู้ที่จําเป็นสําหรับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

- ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
- แบบสํารวจขอ้คิดเห็นในการฝึกงาน
จากผู้ประกอบการ 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีรอบการ
ดําเนินการทุก 5 ปี ตามที่ สกอ. กําหนด โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจากข้อวิพากษ์ของ 
Stakeholders  เช่น ผ่านการประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  
การเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการระหว่างการตรวจเย่ียม
นักศึกษาฝึกงาน  การเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่า 
 ข้อมูลดังกล่าวจะนําเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบ 

- ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
 

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

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา -รายงานการประชุมหลักสูตรผ่านการ
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
มีการทบทวนทุกภาคการศึกษาผ่านระบบ มคอ.3  และผลการ
ประเมินการสอน  โดยภาควิชามีการรวบรวมข้อวิพากษ์สําคัญจาก
ระบบ มคอ.3  และการผลประเมินการสอน มาหารือในที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงด้านการเรียน การสอน 
และการประเมินผล 

ประชุมภาควิชา 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
ภาควิชาฯ และคณะฯ สนับสนุนให้นําผลการวิจัยมาพัฒนาสู่

การเรียนการสอน โดยมีการสนับสนุนให้มีการจัดทําตําราซึ่งมีการ
เช่ือมโยงกับผลการวิจัย นอกจากน้ีภาควิชายังสนับสนุนให้มีการวิจัย
ในช้ันเรียน เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนหรือการตกออกของ
นักศึกษา 

- มคอ. 3 (มีเฉพาะบางรายวิชา) 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 กา รบริ ห า ร ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร และ เ ค รื่ อ ง มื อภ าย ใน
ห้องปฏิบัติการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ ภาควิชามี
การตรวจสอบความพึงพอใจและเสียงสะท้อนจากผลประเมิน
รายวิชา นอกจากน้ันยังมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ผลการสํารวจ
ดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งนําไปพิจารณาในท่ีประชุมผู้บริหารภาควิชา 
และท่ีประชุมภาควิชา  เพ่ือจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์และการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง  โดยภาควิชามีการวางแผน
ด้านครุภัณฑ์จากงบประมาณใน 2 ส่วน คือ เงินรายได้ภาควิชา และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน  อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ ภาควิชาฯจึงไม่สามารถปรับปรุงห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือได้ตามความต้องการท้ังหมด  แต่มีแนวโน้มด้านความพึง
พอใจที่ดีขึ้น 
 การบริหารด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ห้องสมุด ระบบ IT 
และ มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย  เป็นการบริหารโดย
ส่วนกลางระดับคณะ ซึ่งภาควิชาฯและหลักสูตรไม่มีส่วนในการ
บริหารสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม
ภาควิชามีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในด้านดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  ผลการสํารวจดังกล่าวเป็นข้อมูลที่
ภาควิชาสะท้อนให้แก่ คณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  โดย
ภาควิชาฯทําหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการดําเนินการในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
แนวทางการปรับปรุง 

 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีข้อมูล 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
 กลไกในการรวบรวม stakeholder’s feedback สามารถ
แสดงได้ดังน้ี 
อาจารย์ผู้สอน  
 : การประชุมหลักสูตร การประชุมภาควิชา 
ศิษย์ปัจจุบัน  
 : การหารือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อร้องเรียนผ่านภาควิชา 

และแบบสํารวจความพึงพอใจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ 
 : กระบวนการปรับปรุงหลักสตูร 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 : การรวบรวมข้อมูลระหว่างการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน  
แบบสํารวจในช่วงการรับปริญญา กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ข้อวิพากษ์ต่างๆ จะได้ถูกรวบรวมและเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาในการประชุมภาควิชาหรือการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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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        
 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 11 

AUN 11 
Output 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 

- มีการตรวจสอบ Pass rates and dropout rates แต่ยังไม่มี
การbenchmark 
- มีข้อมูลการสอบผ่านการลาออกหรือตกออก 3-5 ปีย้อนหลังถึง
ปัจจุบันเพ่ือการพัฒนา 

ตารางที่ A11-1 ตารางแสดง Pass rates 
and dropout rates 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
- การจัดทําข้อมูลการสอบผ่านการลาออกหรือตกออก 3-5 ปี
ย้อนหลังถึงปัจจุบันเพ่ือการพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
การดําเนินการ 
ยังไม่มีข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสตูรของมหาวิทยาลัยอ่ืน

 

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

- มีการตรวจสอบ Average time to graduate แต่ยังไม่มีการ
benchmark 
- มีข้อมูลระยะเวลาเฉล่ียการศึกษา 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบันเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสตูรของ

มหาวิทยาลัยอ่ืน 

- ข้อมูล Average time to graduate 
ดังตาราง A11-2  

 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

การดําเนินการ 
ยังไม่มีข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสตูรของ

มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

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

มีการตรวจสอบ Employability of graduates แต่ยังไม่
มีการbenchmark 

- มีข้อมูลภาวะการได้งานทําของบัณฑิต 3-5 ปีย้อนหลังถึง
ปัจจุบันเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
 

- ข้อมูล Employability of 
graduatesมีคา่เปน็ 40% 

 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
- การจัดทําข้อมูลภาวะการได้งานทําของบัณฑิต 3-5 ปี

ย้อนหลังถึงปัจจุบันเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
การดําเนินการ 

ยังไม่มีข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสตูรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 
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 

- มีข้อมูลผลงานและกิจกรรมวิจัยของนักศึกษา 3-5 ปี
ย้อนหลังถึงปัจจุบัน 

การดําเนินการ 
- มีการสนับสนุนในนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และทรัพยากร (SER) ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักวิชา
วิศวกกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อมูลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ ม.วลัยลักษณ์ SER2016 
https://www.eng.psu.ac.th/8-
information/782-5-ser-2016 
 
ที่ ม.อ. SER2017 
https://www.eng.psu.ac.th/ser2017-
call-for-paper 
 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
- การจัดทําข้อมูลผลงานและกิจกรรมวิจัยของนักศึกษา 3-5 

ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

การดําเนินการ 
- ยังไม่มีข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสตูรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 
 

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

ไม่มีข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 

ข้อแนะนาํจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558 
- การติดตามและจัดทําข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

การดําเนินการ 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 
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ตารางที่ A11-1 ตารางแสดง Pass Rates and Dropout Rates 
 

Academic Year 
Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 31 - 58% 29% 3% - 6% 3% 
2556 29 - 87% 10% - - - - 
2557 30 - 50% 37% - 10% - 3% 
2558 26 - 38% 42% - 4% 12% 4% 
2559 31 - 84% 10% 3% 3% - - 

    ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
 

หมายเหตุ  ขอ้มูลในช่อง % dropout during จะนับในส่วนของนักศึกษาลาออก และตกออก 
 

ตารางที่ A11- 2 ตารางแสดง Average time to graduate 
 

Academic Year % time to graduate  
4 years >4 years 

2555 58% 29% 
2556 87% 10% 
2557 50% 37% 
2558 38% 42% 
2559 84% 10% 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหจุ์ดแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

จุดแข็ง( 5 ประเด็น) 
1. หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีผลการเรียนรู้ (ELOs) ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 

สภาวิชาชีพ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและประกอบด้วยรายวิชาที่ครอบคลุมทุกผลการเรียนรู้ 
โดยรายวิชาของแต่ละช้ันปีจะเน้นผลการเรียนรู้ที่แต่แตกต่าง ตามการพัฒนาทักษะที่จําเป็นของ
นักศึกษาในแต่ละช้ันปี 

2. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้และประสบการณ์จริง ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่
สอน 

3. หลักสูตรมีการประเมินการเรียนและการสอนอย่างเป็นระบบ 
4. หลักสูตรมีการประเมินการกระจายภาระงานของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง

สม่ําเสมอและเป็นระบบ 
5. หลักสูตรมีระบบการสะท้อนปัญหาและความต้องการในส่วนที่พัฒนาด้านกิจกรรมและวิชาการของ

นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

จุดที่ควรพฒันา ( 5 ประเด็น) 
1. สร้างฐานข้อมลูของนักศึกษาเพ่ือการติดตามและเปรียบเทียบ (benchmark) อย่างเป็นระบบ  
2. สร้างระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
3. สร้างระบบการรับข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
4. จัดหาเคร่ืองมือห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
5. การสร้างระบบนําเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีสว่นได้ส่วนเสีย (stakeholders) เข้าถึงซึ่ง

ข้อมูลหลักสูตร 
 

แนวทางการพฒันา 
1. กําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ของหลักสูตร และข้อมูลที่ต้องการสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรคร้ังต่อไปอย่างชัดเจนโดยเบ้ืองต้นได้วางแผนจัดกิจกรรม Round Table กับผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

2. กําหนดข้อมูลของนักศึกษาที่ต้องจัดเก็บสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสรา้งระบบฐานข้อมูล 
สําหรับการทํา benchmark 

3. หาวิธีทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างระบบให้อาจารย์ในหลักสูตรทุก
คนสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด 

4. สร้างระบบประกันคุณภาพให้ครบทุกด้านตามเกณฑ์ของ AUN-QA 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 
รายละเอียดเอกสาร ลําดับไฟล ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559  (มคอ.2) 

2 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3 

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีต่อการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

4 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 

5 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

6 

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 7 
ตัวอย่างประเมินข้อสอบ 8 
แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 9 
เอกสารขออนุมัติอัตราว่างเพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

10 

รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 11 
รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 12 
รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 13 
รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 14 
รายงานการประชุมผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2559 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



62 
 

ภาคผนวก ก 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ปี 
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Lesage and Alain Grasmick. (2016). Performances of a submerged anaerobic membrane 
bioreactors (AnMBR) for latex serum treatment, Vol. 57, September 2016, pp.20694-
20706. 

2. S. Annop, P. Sridang, U. Puetpaiboon and A. Grasmick. (2014). Effect of solids retention 
time on membrane fouling intensity in two-stage submerged anaerobic membrane 
bioreactors treating palm oil mill effluent, Environmental Technology, Vol. 35, No.20, 
September - October 2014, pp.2634-2642, Impact Factor 1.197. 

3. Supaluk Annop, Porntip Sridang, Udomphon Puetpaiboon and Alain Grasmick. (2014). 
Influence of Relaxation frequency on membrane fouling control in submerged 
anaerobic membrane bioreactor (SAnMBR), Desalination and Water Treatment, Vol. 52, 
Issue 22-24, June 2014, pp.4102-4110, Impact Factor 0.988. 

4. Panalee Chevakidagarn, Duangporn Kantachote and Udomphon Puetpaiboon. (2012). 
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Tambon KorHong”, Proceeding of 12th National Environment Conference of the 
Environmental Engineering Association of Thailand, Chiengmai, Thailand 

7. Sae-Lim, C. and Sakulrut, J. (2013). “Appropriate Municipal solid waste management 
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2 สิทธิชัย พิริยคุณธร   
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วิศวกรรมโยธา การออกแบบการซ่อมแซมคาน
ภายหลังเพลิงไหมด้้วยแผ่น CFRP 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 21 

28-30 มิ.ย. 59 โรงแรม บีพี สมิหลา 
บีช สงขลา  
จ.สงขลา 

Conference ชาติ 

3 วิชัยรัตน์ แกว้เจือ   
สิทธิชัย  พิริยคุณธร 

วิศวกรรมโยธา การหาค่าสัมประสิทธิ์โมเมนตด์ัดของ
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วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม Reduction of color, organic matter, and 
phenolic compounds in treated palm 
oil mill effluent by land treatment  

5th International 
Conference on 
Environmental 
Engineering, science 
and management  

11 - 13 พ.ค. 59 55-56 นานาชาต ิ Conference 

4 พงศกร  คงนคร, 
สุชาต ิ ลิ่มกตัญญู 

วิศวกรรมโยธา Effects of Soil-Shallow Foundation 
Interaction on Seismic Responses of 
Bridge Pier Structures 

The 21st National 
Convention on Civil 
Engineering 

28-30 มิ.ย. 59 341-346 ชาติ Conference 

5 พิสิษฐ์ ไตรธเนศ, 
จรีรัตน์  สกุลรัตน์ 
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ขนส่งสินค้าไปยังตลาดนัดจตจุักร ด้วย
แบบจาํลอง Multi-Agent Systems 

งานประชุมวิชาการการ
วางแผนภาคและเมือง 
ครั้งที่ 5 

 24 มิ.ย. 59 231-238 ชาติ Conference 

9 วิศรุต ช่วยจันทร์, 
อรกมล  วังอภิสิทธิ์, 
ศาสตราวุฒิ พลบรูณ ์

วิศวกรรมโยธา Evaluation of Distribution Center and 
Car Parking Management for Logistics at 
Chatuchak Market Schemes with Multi-
Agent Systems Model 

วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 21 

28-30 มิ.ย. 59 1914-1919 ชาติ Conference 

10 กตัญญู  จิตตะกาญจน์, 
วิชัยรัตน์  แก้วเจอื 

วิศวกรรมโยธา Analytical Solution for Axial Loading on 
Piezocomposite Cylinder 

The 21st National 
Convention on Civil 
Engineering 

28-30 มิ.ย. 59 503-510 ชาติ Conference 

11 ปฐวี  สังข์น้อย, 
ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ 

วิศวกรรมโยธา การจําลองเพื่อหาค่าคุณลักษณะทางพลศาสตร์
ของตัวหน่วงปรับค่าได ้ชนิดของเหลวแบบมี
แกนด้วยวิธีการประมาณเส้นทางการไหลเป็น
รูปวงร ี

วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 21 

28-30 มิ.ย. 59 303-311 ชาติ Conference 

12 จตุวิทย์  สุวรรณรงค์, 
ปรเมศวร์  เหลือเทพ 

วิศวกรรมโยธา การจัดการจราจรบริเวณทางแยกในเขตเมือง
ด้วยวงเวียน กรณศีึกษาทางแยกสวนหย่อม
ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 21 

28-30 มิ.ย. 59 1899-1906 ชาติ Conference 
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13 ภานุพงค์  พุฒภักดี, 
ปรเมศวร์  เหลือเทพ 

วิศวกรรมโยธา การคาดการณต์ารางการเดินทางระหว่างจดุ
ต้นทางและจุดปลายทางของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจ์ากฐานข้อมลู
ตารางเรียน 

วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 21 

28-30 มิ.ย. 59 1907-1913 ชาติ Conference 

14 RITHY KAN 
ธนิยา  เกาศล 
พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม Characterization and elemental 
compositions of lignite and rubber 
wood sawdust pellets 

The 6th KKU 
International 
Engineering 
Conference 2016 

3-5 ส.ค. 59 259-262 นานาชาต ิ Conference 

15 เสาวภัคย์ ธรรมเสน่ห์ 
ธนิยา  เกาศล 
 

วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม Single and Combined Chemical 
Coagulants for Oscilltoria sp. removal 
in Raw Water for Water Treatment 
Plant 

The 6th KKU 
International 
Engineering 
Conference 2016 

3-5 ส.ค. 59 247-249 นานาชาต ิ Conference 

16 สุทธิชัย  เจรญิกจิ 
สราวุธ  จริตงาม 
โอภาส  สมใจนึก 

วิศวกรรมโยธา คุณสมบตัิทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีต
ผสมด้วยยางแผ่นรมควัน 

วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 21 

28-30 มิ.ย. 59 1843-1848 ชาติ Conference 

17 'ปรเมษฐ  หอมหวน 
สราวุธ  จริตงาม 
โอภาส  สมใจนึก 

วิศวกรรมโยธา คุณสมบตัิทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีต
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