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ค าน า 
 

รายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบฉบับนี้ เป็นรายงานประจ าปีในรอบปีการศึกษา 2559 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม  
2560)  โดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) เพ่ือรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ ควร
ปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) ของหลักสูตรวิศวกรรมปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเอกสารในการตรวจการประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560   

ส าหรับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การ 
ประเมิน 7 ระดับนั้น สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระดับ 3) หลักสูตรก าหนดให้คุณภาพของมหาบัณฑิตต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม , ด้านความรู้ ด้าน 
ทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งในระดับ 
คณะและมหาวิทยาลัย 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (ระดับ 4) ทางหลักสูตรได้ทบทวนรายละเอียดของหลักสูตรทุก 5 ปีตาม 
รอบก าหนดการปรับปรุงเพ่ือให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดยท าการเผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ  คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่
สาธารณะ (มคอ.2) และมีการทบทวนรายละเอียดวิชาทุกสิ้นสุดภาคการศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ.5) 

3.  โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (ระดับ 4) หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ง
ยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาพิจารณาร่วมกับระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา โดยก าหนดให้เนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังระบุไว้ใน AUN1 ได้แก่ รายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือก เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ รายวิชาสัมมนาเพ่ือฝึก
การน าเสนองานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือเรียนรู้วิธีการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เป็นต้น 

4. วิธีการเรียนและการสอน (ระดับ 4) หลักสูตรมีกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาดังแสดงในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยเน้นวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประกอบการสอน เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ไม่ว่าจะเป็นทักษะของการเป็นนักวิจัย ทักษะด้านการสื่อสารภาษาสากล (อังกฤษ) และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น 

5. การประเมินผลผู้เรียน (ระดับ 4) หลักสูตรมีการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้า
เรียน ดังนั้น แผนการศึกษาจะแตกต่างกันเพ่ือให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ อีกทั้ง
รายละเอียดการประเมินผลนักศึกษาได้ก าหนดและระบุไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
และมีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

6.  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (ระดับ 3) หลักสูตรให้ความส าคัญทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ 
อาจารย์ผู้สอนคือมีจ านวนผู้สอนที่เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด มีกระบวนการในการติดตามภาระงาน 4 ด้านคือการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านที่ประชุมฯ  ส าหรับการสรรหาและคัดเลือก การประเมินผล การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตาม
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ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ 3) หลักสูตรให้ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนโดยการ

ประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนบุคลากรเพราะมีส่วนส าคัญในการช่วยการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ 
ผ่านระบบ TOR Online และ Competency Online และให้งบสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 

8. การสนับสนุนและคุณภาพของผู้เรียน (ระดับ 3) หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่หลักสูตร
ต้องการ \ มีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก เมื่อเข้ามาศึกษาหลักสูตรมีกระบวนการในการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าทุก
สิ้นภาคการศึกษา มีการติดตามสถานะของนักศึกษาผ่านรายวิชาสัมมนาในทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมการเขียนบทความ การใช้ MS-Word ขั้นสูง และการน านักศึกษาไป
ศึกษาดูงาน ฯลฯ อีกท้ังยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษา  

9. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระดับ 3) ทั้งภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึง  ระบบสาธารณูปการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยไว้อย่างเพียงพอ อีกทั้งมีการ
ประเมินความพึงพอใจทุกปีการศึกษา 

10.  การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (ระดับ 3) การพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อมูลจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาฯ และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เป็นแนวทางในการ พัฒนา 
ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชามีการประเมินอย่างเป็นระบบโดย
นักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่อาจารย์ผู้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

11.  ผลผลิต (ระดับ 3) เกณฑ์จ านวนขั้นต่ าในการจบการศึกษาและเกณฑ์เวลาการศึกษาเฉลี่ยใน
หลักสูตรของนักศึกษาได้ถูกก าหนดไว้ในแผนประกันคุณภาพ และได้มีการรายงานผลในแต่ละปีในที่ประชุม
ภาควิชาฯ  

จากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
ระบบที่กล่าวมา โดยภาพรวมของการประเมินตนเอง หลักสูตรมีระดับคะแนนเท่ากับ 3 ซึ่งทางหลักสูตร มี
ความมุ่งมั่นในการด าเนินการเพ่ือผลิตบัณฑิตอันเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และด าเนินการ ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการประกันคุณภาพของ ASEAN University Network  
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 

1. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกท่ีได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี

พุทธศักราช 2510 ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" โดยขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ท าการและ
สิ่งก่อสร้างเป็นของคณะเอง  การด าเนินการได้จัดท าท่ีส านักงานชั่วคราวคืออาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือในปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในช่วงแรกของการ
ด าเนินงานคณะฯ ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพียง 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโยธา   จนกระท่ังในปีพุทธศักราช 2516  คณะจึงเปิดสอนหลักสูตรปริญญา
ตรีเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้ท าการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 
2555 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ พ.ศ. 2552 
หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 339 (3/2555) เมื่อวันที่ 
12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ท าการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555   สาระส าคัญของ
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและด้านวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้
ความสามารถในระดับสูง เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ และน าความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ทั้งที่เป็นความรู้ที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบที่ใช้ในระบบงานอ่ืน ๆ นอก
วงการอุตสาหกรรม โดยจะต้องแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม โดยความรู้หรือสิ่งสร้างสรรค์เป็นความรู้ในระดับสากล ซึ่ง
อาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวน 7 คน 

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
    2.1  วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร 
     1) เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการขั้นสูง มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวิจัย
เทียบเคียงได้ในระดับสากล 
 2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หรือการน าความรู้และ
แนวคิดเชิงวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ไปประยุกต์และผสมผสานร่วมกับความรู้สาขาอ่ืน เพ่ือน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
 3) เพ่ือร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ การวิจัย หรือการประยุกต์ใช้งานวิจัยร่วมกัน 

2.2  จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
1) หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาฯ  
2) คุณภาพอาจารย์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งมีผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่อยู่ในลักษณะบทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบที่ชัดเจน 
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
 3.1  โครงสร้างการจัดองค์กร 
 

 
 

 -  ประธานบริหารหลกัสูตรปริญญาตร ี
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
-  ประธานบริหารหลกัสูตรปริญญาตร ี
   สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

 

-  ประธานบริหารหลกัสูตรปริญญาโท-เอก 
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
-  ประธานบริหารหลกัสูตรปริญญาโท 
   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน 
-  ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม 

3.2 การบริหารจัดการ 
1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์จากภาควิชาอ่ืนหรือ

หลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีระบุในหลักสูตร 
2) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพื่อ

เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  
 

4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผล

การด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานภายในภาควิชาฯ มาโดยตลอด  เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอันหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 1. จัดให้มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาฯ อย่างเป็น
ระบบ  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของภาควิชาต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมและภาคอุตสาหกรรม 
 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ท าการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อประสิทธิภาพของการน าไปใช้งานได้จริง 
 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่ง 
 5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
หัวหน้าภาควิชาฯ 

ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ 
รองฯ ฝ่ายพัฒนาระบบและนกัศึกษา 

ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 

ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ 
รองฯ ฝ่ายวจิัยและวิเทศสัมพันธ ์
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5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น 
5.1  โครงสร้างหลักสูตร 

 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ - 9 9 
หมวดวิชาเลือกไม่ต่ ากว่า - 3 15 
วิทยานิพนธ์ 48 36 48 
รวมไม่ต่ ากว่า 48 48 72 

 

5.2 รายละเอียดของอาจารย์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผศ.ดร.สภุาพรรณ ไชยประพัทธ*์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
ผศ.ดร.นภสิพร มีมงคล* Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of 

Technology, U.S.A, 2544 
รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 

 

2) อาจารย์ผู้สอน  
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
รศ.วนิดา รตันมณ ี M.Sc.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2541 
รศ.สมชาย ชูโฉม M.Eng.(Mechanical Engineering), University of Auckland, New Zealand, 

2532 
ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา Ph.D.(Chemical Engineering), University of Queensland, Australia, 2543 
ผศ.ดร.นภสิพร มีมงคล Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering), Illinois Institute of 

Technology, U.S.A, 2544 
ผศ.ดร.รญัชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), University of Manchester, UK, 

2549 
ผศ.ดร.สภุาพรรณ  ไชยประพัทธ ์ Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa State University, U.S.A, 2545 
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 
ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไ์พศาล Ph.D.(Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A, 2542 
รศ.ดร.ธเนศ รตันวิไล Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Colorado, Boulder, U.S.A, 

2545 
รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2546 
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ Ph.D.(Industrial Engineering), University of Miami, U.S.A, 2543 

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html


 

11 
 

4) บุคลากรสนับสนุน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง กลุ่ม 
1. นายกิตติพงษ ์ อาดัม ช่างเทคนิคช านาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. นายบุญส่ง  ศรีทองช่วย ช่างเทคนิคช านาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
3. นายอับดลหร้อศักดิ ์ ยีละ ช่างเทคนิคช านาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. น.ส.จันทนา นกแก้ว พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานเงินรายได ้
5. นายจิระ  บุญทอง ช่างเทคนิค พนักงานเงินรายได ้
6. น.ส.ณาฏฐีกา จันทร์เลื่อน นักวิชาการศึกษา พนักงานเงินรายได ้
7. น.ส.ศุภลักษณ ์ตั้งกิจเชาวลิต นักวิชาการอุดมศึกษา พนักงานเงินรายได ้
8. นายพงษ์พันธ ์จันทราช นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ พนักงานเงินรายได ้
9. นายประโชต ิ ด าสองส ี วิศวกร พนักงานมหาวิทยาลัย 
10. น.ส.พรเพญ็  วงศ์พจน์ นักวิชาการอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
11. น.ส.สรินดา  อรุณพันธ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
12. นายถาวร  จุลนลิ ช่างฝีมืองานโลหะช้ัน 2 ลูกจ้างประจ า 
13. นายสมศักดิ ์ จีนาพงษ ์ ช่างเครื่องมือกลช้ัน 3 ลูกจ้างประจ า 
14. นายหิรัญ  เพชรชูกูล พนักงานท่ัวไป ลกูจ้างประจ า 

 

5) นักศึกษา 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ แผนการศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 5410130038 Miss Reinny Patrisina ก แบบ ก2 ผศ.ดร.สภุาพรรณ ไชยประพัทธ ์
2 5510130001 นายสุธี อินทร รักษา ก แบบ ก2 รศ.ดร.ธเนศ รตันวิไล 
3 5510130017 Mr. Edy Fradinata ก แบบ ก2 รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 

4 5610130007 นายสันติ ช าตรี ก แบบ ก1 รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
5 5710130012 นายชัยณรงค์ ศรีวะบุตร ก แบบ ก2 ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 

6 5710130031 นางศรีวรรณ ช าตรี ก แบบ ก2 รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
7 5910130027 นายนัตพงศ์ โชติพันธ์ ก แบบ ก2 ผศ.ดร.นภสิพร มีมงคล 

 

6) ผู้ส าเร็จการศึกษา – ไม่มี - 
 

7) ศิษย์เก่า (ตั้งแต่เปิดท าการสอนระดับปริญญาเอก 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ อาจารย์ท่ีปรึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1 5310130001 นายชาตร ีหอมเขียว รศ.ดร.ธเนศ รตันวิไล 2556 

2 5310130025 นางอรรณฤมล พูลศริิ จันทรส์ะอาด ผศ.ดร.สภุาพรรณ ไชยประพัทธ ์ 2556 

8) งบประมาณ – ไม่มี - 
9) สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องท างานนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
- Internet 
- หอสมุด 
- ฐานข้อมูลทางวิชาการ 

10) อ่ืน ๆ – ไม่มี - 
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ์ 

ผศ.ดร.สภุาพรรณ ไชย
ประพัทธ*์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-93-00494-07-9 

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

   

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

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

   

รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์* รองศาสตราจารย ์
3-8401-00183-92-9 

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

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     เป็นไปตามเกณฑ์  
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้น

ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 
2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................  
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

ผศ.ดร.รญัชนา สินธวาลัย Ph.D.(Engineering  for Manufacturing), 
University of Manchester, UK, 2549 

  

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

  

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

  

ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

  

 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 
1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................  

http://www.ie.psu.ac.th/ie2010/index.php/wanatchapong.html
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก  (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก  

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(จ านวนนักศึกษาที่

อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก) มี  ไม่มี 

1. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ 
 

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

 - นักศึกษา 2 คน 

2. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 
 

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

 - นักศึกษา 1 คน 

3. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวไิล 
 

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

 - นักศึกษา 3  คน 

4. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ ์
 

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

 - นักศึกษา 1  คน 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระดับบัณฑิตศึกษา 
 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................  

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
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ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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

 - 
 - 

2. ผศ.ดร.ชยตุ นันทดุสติ Ph.D. (Mech.Eng.),  
Osaka University (Japan), 2547 

 - 
 - 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 
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ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การ
ท าวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.ศภุโชค วิริยโกศล 
 
 

Ph.D. (Manufacturing 
Engineering) University of New 
South Wales, Australia 

 - -  

2. รศ.ดร.มนตรี กาญจนเดชะ Ph.D. (Electrical Engineering) 
 
 
 

 -  - 

3. ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต 
 
 

Ph.D. (Computer Science), 
University of Manchester, U.K 
2548 

 -  - 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3.  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
- ไม่มี -   

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................  
หมายเหตุ : ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

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

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
1.มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจไวด้ังนี้ 
วิสัยทัศน์: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐาน" 
พันธกิจ:  
พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มีโอกาส
เข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณก์ารปฏิบัตสิู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลก
ทัศน์สากลให้แก่บณัฑิต 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดวสิัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังน้ี 
วิสัยทัศน์: “เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ไดร้ับการยอมรับในดา้นการศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่สังคมอาเซยีน” 
พันธกิจ:  

1. ผลิตวศิวกรที่คิดเป็น ท าเป็น มีคณุภาพ และจริยธรรม 
2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกบัความต้องการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
3. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเปิดกว้างต่อสังคม 

 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังน้ี 
วิสัยทัศน์: “เป็นภาควิชาท่ีผลิตวศิวกรและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นคุณภาพสู่ระดับสากล” 
พันธกิจ: 

1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะการบรหิารจัดการ การท างานเป็นทีมมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

เอกสารแนบที่ 1.1-1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลยั คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
เอกสารแนบที่ 1.1-2 
แสดงความสอดคล้องกันของวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายสู่

สากล 
3. บูรณาการองค์ความรู้และตดิตามเทคโนโลยตี่าง ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้

ทันสมัยและตรงกับความต้องการอยู่เสมอ 
4. พัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯได้มีการเผยแพร่บนเวบไซต์อย่างชัดเจนดังเอกสารแนบ 1.1-1 
 
 2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาบณัฑิตให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และ มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมอุตสา
หการ ดังเอกสารแนบ 1.1-2 
3.ปัจจุบันการเผยแพรผ่ลการเรียนรู้ของหลักสูตรกระท าผ่านทางเวบไซต์ของหลักสูตรและภาควิชาฯ เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เกา่ได้
รับทราบ และนอกจากนี้หลักสูตรยังช้ีแจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแก่ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ผูส้อนผา่นทางรายวิชาสัมมนาประจ า
สัปดาห์และการประชุมภาควิชาฯ  
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังได้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาทั้ง specific และ generic ดังแสดงในเอกสารแนบท่ี 1.2-1 
mapping  

เอกสารแนบท่ี 1.2-1 Curriculum Mapping 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
กรรมการหลักสูตรได้ก าหนดผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตรไวด้ังนี้ 

1) ศิษย์ปัจจุบัน 
2) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 
3) ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
4) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7) ศิษย์เก่า 

เอกสารแนบท่ี 1.3-1  
แบบส ารวจจากของฝ่ายบริการวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8) ผู้ใช้บัณฑิต เช่น อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการ 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ตาม 
แต่หลักสูตรไดม้ีการปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับบริบทของภาควิชาฯ โดยท าการพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจาก อาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสตูรยังได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ส่วน
ฝ่ายอุตสาหกรรมนั้น หลักสูตรไดท้ าการส ารวจแล้วเช่นกันดังเอกสารแนบ 1.3-1 
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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  

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดในหลักสูตรได้ถูกทบทวนทุก 5 ปี โดยในแต่ละครั้งของการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ค านึงถึงระเบียบ
ปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมี
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์  

เอกสารแนบที่ 2.1-1  
หนังสือการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดในรายวิชาต่างๆได้ถูกปรับปรุงในคราวการปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เอกสารแนบที่ 2.2-1  
รายชื่อกรรมการร่างหลักสูตร 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
รายละเอียดหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาได้ถูกเผยแพร่ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเวบไซต์ของภาควิชาฯ จัดพิมพ์เป็นเลม่ยื่นต่อคณะฯ
มหาวิทยาลยัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับหนังสือยืนยันการไดร้ับหลักสูตร ส าหรับอาจารย์และนักศึกษานั้น 
หลักสตูรได้มีการประชาสัมพันธร์ายละเอยีดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาผ่านทางกิจกรรมการปฐมนเิทศและรายวิชาสมัมนา 

เอกสารแนบที่ 2.3-1 
หนังสือยืนยันการไดร้ับหลักสูตรจาก สกอ. 
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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  

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and 

Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา น ามาพิจารณาร่วมกับระเบียบข้อก าหนด การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้พิจารณาออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และ
ข้อก าหนดดังกล่าว เช่น จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยรายวิชาเรียนและวิชาวิทยานิพนธ์ โดยมีรายวิชาเรียนที่เสริมสร้าง
ความรู้เชิงลึกในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (ผลการเรียนรู้ข้อ 2) และวิชาวิทยานิพนธ์ที่น าความรู้นั้นมาเสริมสร้างทักษะทางปัญญา (ผลการ
เรียนรู้ข้อ 3) ทั้งนี้หลักสูตรยังได้ก าหนดนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นอย่างอื่น เช่นการน าเสนอและ
ทักษะทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล (ผลการเรียนรู้ข้อ 5) และนักศึกษาได้มีโอกาสอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมในวงการวิชาการ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1)  

 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ความสอดคล้องระหวา่งผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท่ี 3.2-1 เอกสารแนบที่ 3.2-1  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
รายวิชาในหลักสูตรมีการเชื่อมโยงและสอดรับกัน ยกตัวอย่างเช่น 

รายวิชาปรับพื้นฐานได้ถูกก าหนดให้นักศึกษาท่ีหลักสตูรพิจารณาแลว้ว่าไม่มีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอตอ้งลงทะเบียนเรยีน  
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการทดลองได้ถูกก าหนดให้เป็นรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อแนะแนวทางการท าวิจัยให้

นักศึกษามีความพร้อมในการเรยีนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
รายวิชาสัมมนาในแตล่ะภาคการศกึษาได้เปดิโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทีส่ าคัญตา่งๆในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

และพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆในการเรียนรู้ในระหว่างการศึกษาในหลักสตูร 
   

ทั้งนี้ หลักสูตรไดม้ีการทบทวนผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา โดยก าหนดใหเ้ป็นวาระบังคับของการประชุมภาควิชา  
 

เอกสารแนบที่ 3.3-1 
แผนการศึกษาของนักศึกษา 
 
เอกสารแนบที่ 3.3-2 
รายงานการประชุมภาควิชาฯที่วาระของบัณฑติ 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning 

Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ 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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
1.ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดแล้วและเผยแพร่บนเวบไซต์มหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบท่ี 4.1-1 
 
2. หลักสูตรมีปรัชญาการศึกษาระบุไว้ในเล่มหลักสูตรแล้ว  
 

เอกสารแนบที่ 4.1-1 
หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัที่แสดงปรัชญา
การศึกษาของมหาลยั 
  
เอกสารแนบที่ 4.1-2 
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
1.หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง ดังตัวอย่างเช่น  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 1 
- รายวิชาสัมมนา-ไดม้ีการอภิปรายและจดัการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปและจริยธรรมของนักวิจัย 
- รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย-ได้มีการแนะน าเทคนิคการเขียนเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานวิจยั (plagiarism) โดยไมไ่ดต้ั้งใจ และเพิ่มเตมิ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 2 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 3 
วิทยานิพนธ์เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่มไีปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการพฒันาทักษะทางด้านปัญญา นอกจากนี้
ในรายวิชาเลือกอื่น เช่น Total Productive Maintenance ทีเ่ปิดในภาคการศึกษาที ่2  ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องอภิปรายเกี่ยวกับ
กรณีศึกษาทีไ่ด้รับ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 4 
แต่ละรายวิชาได้มอบหมายงานใหน้ักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าหวัข้อพิเศษทั้งที่เป็นงานเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อสร้างเสรมิความ
รับผิดชอบและทักษะการท างานรว่มกัน เช่น รายวิชา Productivity and Quality Improvement ที่เปิดในภาคการศึกษาที่ 1 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังข้อ 5 
ในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาวทิยานิพนธ์ได้ก าหนดให้นักศึกษาตอ้งน าเสนอความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
เช่นเดียวกับในรายวิชาสัมมนา นักศึกษาได้ถูกกระตุ้นให้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง การตอบค าถามและการถามค าถาม

เอกสารแนบที่ 4.2-1 
มคอ.3 และ 5 ของ 
รายวิชาสัมมนา 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
รายวิชาการปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลติและการ
ปรับปรุงคณุภาพ 
รายวิชาการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เมื่อเกิดข้อสงสัย  
ในรายวิชา Design of Experiment ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการประมวลผลเชงิสถิติที่จ าเป็นต่อการท าวิจัย  
 
ทั้งนี้การสัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกิจกรรมด้งกล่าวข้างต้นสามารถติดตามได้จากผลงานการตีพิมพ์และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
  
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
1. ในรายวิชาสัมมนา หลักสตูรไดม้ีการอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมลูและเอกสารจากแหล่งความรูต้่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาแรก 
เพื่อให้นักศึกษาไดส้ามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศกึษา
ได้มีฐานความรู้ที่กว้างขึ้น 
2. การประเมินผลความสามารถในการเรยีนรู้ตลอดชีวิตกระท าผ่านการสอบในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งการสอบความก้าวหน้าและการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
นอกจากน้ี หลักสตูรยังได้มีการสนบัสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดม้ีกิจกรรมการถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

เอกสารแนบที่ 4.3-1 
ตารางการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
1.หลักสูตรได้มีการประเมินประวตัิการศึกษาที่ผา่นมาของนักศึกษาแรกรับเข้าเพื่อก าหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาเป็น
รายบุคคล ดังนั้น แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนจะแตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักศึกษาแตล่ะคนจะสามารถบรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้ ถึงแม้จะมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  
2.ในระหว่างการเรียน หลักสูตรไดม้ีการก าหนดให้นักศึกษาไดจ้ัดท าแบบข้อตกลงภาระงาน (TOR) ตอนต้นภาคการศึกษา และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงนั้น  
3. ในแต่ละรายวิชา ได้มีการประเมินผลตามเกณฑ์ของรายวิชานั้นๆ ซึ่งอ้างอิงกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 
4.ก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรได้ท าการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาทุกคนต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังเรียนผ่านทุกรายวิชาตามข้อก าหนดในหลักสูตร 
 

เอกสารแนบที่ 5.1-1 
เอกสารเงื่อนไขในการรับนักศึกษา 
 
เอกสารแนบที่ 5.1-2 
ตัวอย่างข้อตกลงภาระงานของนักศึกษา 
 
เอกสารแนบที่ 5.1-3 
ตัวอย่างตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
รายละเอียดการประเมินผลนักศึกษาในแต่ละรายวิชาได้ถูกระบไุว้ใน มคอ. 3 ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การประเมินผล วิธีการประเมินผล 
สัดส่วนน้ าหนักในแต่ละประเด็นทีป่ระเมินผล เป็นต้น โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่วงก่อนการเรียน 

เอกสารแนบที่ 5.2-1 
ตัวอย่างมคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
การทบทวนผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชากระท าผ่านทาง มคอ. 3 และเช่นเดียวกับการประเมินวิธีการวดั  
ทั้งนี้หลักสูตรไดม้ีการจัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในภาพรวมด้วยเช่นกัน ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบที่ 5.3-1 
รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เอกสารแนบที่ 5.3-2 
รายงานการประชุมผู้สอนบณัฑิต 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
1. ผลการตรวจข้อสอบได้มีการแจ้งแก่นักศึกษาภายหลังจากการสอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
2. ในการรายงานความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ อาจารย์ผูส้อบได้มีการเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานในห้องสอบและมีการ
ประเมินผลการสอบภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการสอบ 

เอกสารแนบที่ 5.4-1 
แนวทางในการด าเนินการสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 

5.5 Students have ready access to appeal procedure  
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอทบทวนผลการประเมินได้ ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัย เอกสารแนบที่ 5.5-1  
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แบบฟอร์มค าร้องขอทบทวนผลการประเมิน
g.psu.ac.th/download/download 
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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. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ 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] 

       

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of education, 
research and service [2] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 6 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

- 1.ได้มีการค านวณสัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการต่อนักศึกษา (FTEs) เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจดัท าแผนอัตราก าลังสายวิชาการทุกปี
การศึกษา โดยปัจจุบันสดัส่วนอัตราก าลังสายวิชาการของภาควิชาอยู่ที่ 0.28:1 
2. ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาฯ  เช่น การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

เอกสารแนบที่ 6.1-1 
แผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 
เอกสารแนบที่ 6.1-2 
แผนพัฒนาอาจารย์ของคณะฯ  
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
1. ได้มีการประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และพบว่าปัจจุบันสดัส่วนดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. มีการตดิตามภาระงานสอน วิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์ ผา่นการประชุมภาควิชาฯ 
 

เอกสารแนบที่ 6.2-1 
ข้อมูล FTES ของภาควิชาฯ 
เอกสารแนบที่ 6.2-2 
รายงานการประชุมภาควิชาฯที่เกีย่วข้อง 
 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
- 1. เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกอาจารย์เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาฯ ก าหนดกระบวนในการคัดเลือกเพิ่มเติม  เช่น  

ให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมภาควิชาฯ  รับทราบก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 
2. การประเมินกระบวนการคัดเลือกอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารแนบที่ 6.3-1 
ระเบียบ เกณฑ์และกระบวนการคดัเลือกอาจารย์ 
(ระบบการประชุมภาควิชาฯ) 
 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
1. การก าหนดคณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ทุกระดบัเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. การประเมินผลอาจารย์ มีระบบในการประเมิน ได้แก่ ระบบการประเมิน TOR  ระบบประเมินสมรรถนะ competency online และการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์  
3. มีการสัมภาษณผ์ู้รบัการประเมนิและเปดิโอกาสให้อาจารย์ชี้แจงผลงานต่อคณะกรรมการประเมินฯ ได้ 

เอกสารแนบที่ 6.4-1 
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ของ ม./คุณสมบัติของ
อาจารย ์
 
เอกสารแนบที่ 6.4-2 
ระบบประเมิน TOR, Competency   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfil them 
ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้อาจารยไ์ด้เสนอหัวข้อการอบรมที่สนใจจะเพิ่มพูนความรูโ้ดยมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
อาจารย์ยังสามารถยื่นขอลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นระยะเวลา 1 ปีได้ และภาควิชาฯยังได้จัดจดักิจกรรมส่งเสรมิการเขยีนบทความทาง
วิชาการแก่อาจารย์  
 

เอกสารแนบที่ 6.5-1 
แผนการใช้เงินรายได้ของภาควิชาฯ (หมวดพัฒนา
บุคลากร) 
เอกสารแนบที่ 6.5-2 
หนังสือการขอลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
1. การน าผลงานทางด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ มาประกอบในการประเมินการเลื่อนเงนิเดือนดังเอกสารแนบ 6.6-1 
2. มีการสนับสนุนการรวมกลุม่อาจารย์เพื่อให้บริการวิชาการแก่หนว่ยงานภายนอก (การจัดหาห้องท างานของเจ้าหน้าท่ีโครงการและอนุมัติ
เวลาการท างานนอกสถานท่ีในโครงการดังกล่าวแก่อาจารย์ผูเ้ข้าร่วมโครงการ) 
3. ภาควิชาฯไดส้นับสนุนสถานท่ีส าหรับการท าวิจยัแก่อาจารย์ และสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์บทความ  

เอกสารแนบที่ 6.6-1 
ระบบ TOR Online 
เอกสารแนบที่ 6.6-2 
ตัวอย่างโครงการเพิ่มผลิตภาพของสถาน
ประกอบการ  
เอกสารแนบที่ 6.6-3 
ตัวอย่างโครงการวิจยัที่ท าร่วมกัน 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
การบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยและเผยแพรผ่่านเว็บไซตภ์าควิชา เอกสารแนบที่ 6.7-1 

ระบบฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

3 
- 

- 
5 

3 
5 

0.28 100 

Full-time Lecturers - - - - - 

Part-time Lecturers - - - - - 
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Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Visiting Professors/Lecturers - - - - - 
Total 4 5 9 0.28 100 

 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2559 0.28 10.08 1:0.02 

Research Activities 

Academic Year 

Types of Publication 

Total No. of Publications 
Per Academic Staff ln-house/ Institutional National Regional International 

2559 - 2 - 5 7 1:1 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
1. มีแผนอัตราก าลัง  4 ปี ซึ่งอยู่ในระบบเดียวกันกับคณะ 

 
2. มีการประเมินความเหมาะสมของสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์ของคณะและลักษณะงานของภาควิชาฯ 

เอกสารแนบท่ี 7.1-1 
แผนอัตราก าลัง 4 ปี 
เอกสารแนบท่ี 7.1-2 
ผลค านวณสดัส่วนอาจารยต์่อนักศกึษา FTES 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
1. มีระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งตามกระบวนการของคณะฯ   
2. มีเกณฑ์พิจารณาการขึ้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของ ม.  
แต่ไมม่ีการประเมินกระบวนการคดัเลือก เนื่องจากด าเนินการตามที ่ม.ก าหนด 

เอกสารแนบท่ี 7.2-1 
ระเบียบ ขั้นตอนการสรรหาฯ 
เอกสารแนบท่ี 7.2-2 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มีระบบประเมิน Competency Online  แต่ไม่มีการประเมินกระบวนการประเมิน Competency เนื่องจากด าเนินการตามที่ มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

เอกสารแนบท่ี 7.3-1 
ระบบ Competency Online 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them 
- 1. ภาควิชาฯ มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเอง และคณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  การเสริมสร้างสุขภาพ “ซูมบ้า”  
 

- 2. มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน  

เอกสารแนบท่ี 7.4-1 
แผนการใช้เงินรายไดภ้าควิชาฯ 
เอกสารแนบท่ี 7.4-2 
ตัวอย่างโครงการพัฒนางานของบคุลากรฯ 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
- 1. มีการจัดกิจกรรมแผนพัฒนางานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยการน าผลงานท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลื่อนเงินเดือน 
- 2. มีการส่งเสริมให้บคุลากรส่งผลงานประกวดนวตักรรมในระดับคณะ 
- TOR 
 

เอกสารแนบท่ี 7.5-1 
ตัวอย่างแผนพัฒนางานบุคลากร 
เอกสารแนบท่ี 7.5-2 
โครงการพัฒนางานของบุคลากรที่ส่งไปยังคณะฯ 
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Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

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

- - 1 - 1 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

รายละเอียดคุณสมบตัิของ
ผู้สมคัรในเล่มหลักสตูร 
 
เอกสารแนบที่ 8.1-2 
รายละเอียดคุณสมบตัิผูส้มัครใบ
ประกาศรับสมคัรคดัเลือก 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสตูรได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในข้อก าหนดในเล่ม
หลักสตูรหรือไม่ และมีการสอบสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการสอบคดัเลือก 

เอกสารแนบที่ 8.2-1 
ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
หลักสตูรมีกระบวนการในการตดิตามความก้าวหน้าของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาทุกคนจะต้องน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมหลังจากก าหนดการสอบปลาย
ภาค ก่อนประเมินผลหน่วยกติวิทยานิพนธ ์
นอกจากน้ี หลักสตูรยังตดิตามสถานะของนักศึกษาแต่ละคนผ่านทางรายวิชาสัมมนาประจ า
สัปดาห์ (ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเขา้เรียน)  
ข้อมูลสถานะการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนสามารถตดิตามไดจ้ากระบบรวบรวมข้อมลู
ของภาควิชาฯ และระบบวิทยานพินธ์ของคณะฯ  

เอกสารแนบที่ 8.3-1 
ตารางการสอบความก้าวหน้า
ของทั้งสองภาคการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 
เอกสารแนบที่ 8.3-2 
ไฟล์รวบรวมข้อมลูนักศึกษาของ
ภาควิชาฯ 
 
เอกสารแนบที่ 8.3-3 
หน้าเวบไซต์ระบบวิทยานิพนธ์
ของคณะฯ 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
กิจกรรมเสริมหลักสตูรส่วนใหญ่จะถูกบรรจุในรายวิชาสัมมนา เช่น การอบรมเทคนิคการ
สืบค้นเอกสาร การอบรมการเขียนบทความ การอบรมการใช้  MSWord ขั้นสูง  
นอกจากน้ี ภาควิชาฯยังสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาบณัฑติศึกษาในการไปดูงานและท า
กิจกรรมกับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอื่นๆอีกด้วย  
 

เอกสารแนบที่ 8.4-1 
มคอ. 3 รายวิชาสัมมนา 
เอกสารแนบที่ 8.4-2 
เอกสารขออนุมตัิไปดูงาน 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 
นอกจากกิจกรรมเสริมหลักสตูรแล้ว ภาควิชาฯยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนักศกึษาด้วยกัน และ
นักศึกษากับบุคลากรของภาควิชาฯ เช่น 
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและนักศึกษา 

เอกสารแนบที่ 8.5-1 
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
ตัวอย่างรูปกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรม Big cleaning 
กิจกรรมการรับแขกต่างประเทศ 
 
Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 7 2 5 
2556 11 3 8 
2557 8 5 3 
2558 6 1 5 
2559    

(ท่ีมา:ระบบรับเข้านักศึกษาบณัฑติศึกษา http://www.grad.psu.ac.th/grad_admission/) 

Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2559 1 2 1 2 1 7 
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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 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 9 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
1. มีระบบแจ้งซ่อมแซมสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 
2. มีการเตรียมบุคลากรในการแกไ้ขซ่อมแซมระบบสาธารณูปการตา่ง ๆ  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาคารสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ4. มีการส ารวจความ
พร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีอยู่หรือไมใ่นแต่ละปีการศึกษา มีการบ ารุงรกัษา
และจ าหนา่ยพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน 

เอกสารแนบที่ 9.1-1 
ตัวอย่างใบแจ้งซ่อมระบบสาธารณปูการ 
 
เอกสารแนบที่ 9.1-2 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหน้าทีซ่่อมระบบ
สาธารณูปการ 
 
เอกสารแนบที่ 9.1-3 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
เอกสารแนบที่ 9.1-4 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และเอกสารจ าหนา่ย
พัสด ุ
 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
1.การจัดหาหนังสือและแหล่งข้อมลูอ้างอิงได้กระท าผ่านการบริหารจัดการของหอสมดุกลาง ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียน
แล้ว ยังมีฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกสส์ าหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษาได้สบืค้นข้อมูลส าหรับการท าวิจัย โดยภาควิชาฯได้มีการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์จากห้องท างานของนักศึกษาเชื่อมโยงเข้ากับระบบของคณะฯและมหาวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานของ
นักศึกษา 
2. นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้รับการจัดสรรงบในการสั่งซื้อหนังสือเพื่อการเรยีนการสอนเข้าหอสมุดส่วนกลาง  
3. การประเมินความพึงพอใจจัดท าในภาพรวมของหอสมดุส่วนกลาง 

เอกสารแนบที่ 9.2-1 
แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือเข้าหอสมุดฯ 
 
เอกสารแนบที่ 9.2-2 
ผลความพึงพอใจในการใช้บริการหอสมุด 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
1. ปัจจุบันภาควิชาฯมีห้องปฏบิัตกิารทั้งในส่วนการเรียนการสอนและการท าวิจยั ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนสามารถขอใช้เครื่องมือ อุปกรณแ์ละ
สถานท่ีในห้องปฏิบัติการนั้นๆเพื่อการท าวิจัยผา่นทางระบบการขอใช้ห้องของภาควิชาฯ 

เอกสารแนบที่ 9.3-1 
แบบประเมินความพึงพอใจความเพียงพอของ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. ภาควิชาฯมีแบบประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 

 
ครุภณัฑ์ วัสดุอุปกรณ ์

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
1. ภาควิชาฯสนับสนุนการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของระบบ e-learning โดยท าการตดิตั้งจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เนต็เป็นจ านวน  จุด 
และยังตดิตั้งช่องสัญญาณอินเตอรเ์น็ต (LAN) เพิ่มเติมในห้องท างานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
 
2. การท าแบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการระบบสารสนเทศภายในภาควิชาฯ 

เอกสารแนบที่ 9.4-1 
แบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมิน 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
1. ภาควิชาฯมีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 5ส ตามนโยบายของคณะฯ เขา้ร่วมการประเมินและประกวดพื้นท่ี 5 ส ทุกปี นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณ์ความปลอดภัยและห้องพยาบาลส าหรับการปฐมพยาบาลนกัศึกษาที่อาจไมส่บายหรือไดร้ับบาดเจ็บระหว่างการเรียนหรือการท างาน 
2. ส าหรับนักศึกษามสุลิม ห้องละหมาดได้ถูกจัดเตรยีมไว้ท่ีส่วนกลางของคณะฯ 

เอกสารแนบที่ 9.5-1 
แบบประเมินพื้นที่ 5ส 
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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 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
กรรมการหลักสูตรได้ก าหนดผู้มสีว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตรไวด้ังนี้ 

1) ศิษย์ปัจจุบัน 
2) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 
3) ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
4) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7) ศิษย์เก่า 
8) ผู้ใช้บัณฑิต เช่น อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการ 

 
การพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อมูลจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับแบบสอบถามจากฝ่ายอุตสาหกรรม และข้อคิดเหน็จาก
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน รวมถึงผู้ใช้บัณฑิตจากฝา่ยอุตสาหกรรม 

เอกสารแนบที่ 10.1-1 
สรุปผลการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลยั เรื่อง  กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสตูร โดยมแีนว
ทางการด าเนินการดังนี้  
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะเสนอรายชื่อกรรมการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตัง้  
2) คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นและวิพากษ์หลักสูตรทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม ่
3) ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และผูม้ีส่วนได้เสีย 

เอกสารแนบที่ 10.2-1 
ตัวอย่างเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการปรับปรุง
หลักสตูร 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
กระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาภายในหลักสูตรไดร้ับการประเมินโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ตามแบบ มคอ. 5 ซึ่งมกีาร
จัดท าทุกสิ้นภาคการศึกษา และจากการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาโดยนักศึกษาในทุก ๆ ภาคการศึกษา 

เอกสารแนบที่ 10.3-1 
ผลการประเมินโดยผู้สอนและนักศึกษา 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
มีการน างานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น ระเบียบวิธีวิจัย เอกสารแนบที่ 10.4-1 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนและแผนการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ถามอาจารย์ผู้สอน สอน 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
มีการจัดท าแบบประเมินส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

เอกสารแนบที่ 10.5-1 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต 
 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
ภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้น าเสนอข้อคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในคราวประชุมภาควิชาฯ ประจ า
แต่ละเดือน มีการส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาโดยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันในรายวิชาสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรและโครงสรา้งพื้นฐานเพื่ออ านวยให้เกิดประสทิธิภาพในการท างาน ส าหรับศิษยเ์ก่านั้น ได้มีการส ารวจความคิดเหน็
ผ่านทางระบบคณะฯและภาควิชาฯเมื่อศิษย์เกา่กลับมาในโอกาสรับปริญญาบัตร  

เอกสารแนบที่ 10.6-1 
รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
 
เอกสารแนบที่ 10.6-2 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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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   

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 11 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement- 
เกณฑ์จ านวนขั้นต่ าในการจบการศึกษาและการตกออกไดม้ีก าหนดไว้ในแผนประกันคุณภาพของภาควิชาฯ ดังเอกสารแนบท่ี 11.1-1 และได้
มีการรายงานผลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาและตกออกในแต่ละปีในท่ีประชุมภาควิชาฯ และทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในแต่ละ
ปีท่ีผ่านมาได้มีการแสดงไว้ในเวบไซต์ของหลักสตูร ดังเอกสารแนบท่ี 11.1-3 

เอกสารแนบที่ 11.1-1 
เอกสาร KPI ของภาควิชา 
 
เอกสารแนบที่ 11.1-2 
เอกสารการประกันคุณภาพ: การรายงานผล
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาและตกออก 
 
เอกสารแนบที่ 11.1-3 
หน้าเวบไซต์ที่แสดงนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement- 
เกณฑ์เวลาการศึกษาเฉลี่ยในหลักสูตรของนักศึกษาบณัฑิตศึกษาไดถู้กก าหนดไว้ในแผนประกันคณุภาพของภาควิชาฯ และได้มีการรายงานผล
เวลาเฉลี่ยในการศึกษาทุกปี ปัจจบุันเวลาการศึกษาเฉลี่ยของนักศึกษาในหลักสูตรอยู่ที่ 3 ปี 

เอกสารแนบที่ 11.2-1 
เอกสารการประกันคุณภาพ: ระยะเวลาเรียน
โดยเฉลี่ย 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement- 
ยังไม่ได้มีการก าหนด - 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement- 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องผ่านการท าวิจยัประเภทต่างๆตามที่ก าหนดโดยบัณฑติวิทยาลยั ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนีต้้องมีการท า
วิจัยจ านวน 18 หน่วยกิต และตอ้งมีการเผยแพร่บทความวิชาการอย่างน้อย 1 บทความในที่ประชุมวิชาการหรือในวารสารวิชาการที่
ยอมรับได้ ผลการท าวิจัยนี้ได้มีการรายงานไว้ในรายงานประเมินผลคุณภาพภาควิชาฯ และได้มีการท า benchmarking กับหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลยัอื่นทุก 2 ปี  

เอกสารแนบที่ 11.4-1 
เอกสารการประกันคุณภาพ 
 
เอกสารแนบที่ 11.4-2 
ผลการเทียบเคียงสมรรถนะในครั้งที่ผ่านมา  

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement- 
ยังไม่ได้มีการก าหนด - 
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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 5 - - 2 - 1 - - 
2556 8 - 1 - - - - - 
2557 3 2 - - - - - - 
2558 5 - - - - - - - 
2559 1 - - - - - - - 

(ท่ีมา:ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย-ข้อมูลนักศึกษา http://www.grad.psu.ac.th/intranet/Student_Report/main.php) 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังจะเห็นได้จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดย
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานข้างต้น 

2) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบมีระบบที่ชัดเจนในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาต้องจัดท าแบบข้อตกลงภาระงานและมีการ
ประเมินผลหน่วยกิตวิทยานิพนธ์อ้างอิงตามแบบข้อตกลงนั้น และจัดให้มีการสอบความก้าวหน้าทุก
ภาคการศึกษา โดยมีคณาจารย์เป็นกรรมการในการสอบและให้ค าแนะน าในการด าเนินงานวิจัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. บุคลากรสายสนับสนุนภายในภาควิชาฯส่วนใหญ่ยังไม่สามารถช่วยส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์และ

นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาหลักสูตรยังไม่ชัดเจนและยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

นอกจากนีใ้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรยังขาดการเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
3. หลักสูตรยังไม่มีระบบเก็บข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลการได้งานท าของศิษย์เก่า เป็นต้นเพ่ือน ามาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

4. โครงสร้างพื้นฐานบางอย่างยังไม่สนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนและการท าวิจัยเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด เช่นเครื่องปรับอากาศช ารุด หรือตัวจ่ายสัญญาณท างานบกพร่อง 

5. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบยังไม่มีการทวนสอบและประเมินกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. มีระบบในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหลักสูตร การได้งานท าของศิษย์เก่า 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ Stakeholder (อุตสาหกรรม) อื่น ๆ ในการออกแบบหลักสูตร 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร ระดับหลักสูตร 

1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับปรญิญาเอก 117 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

115 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

111 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

111 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

112 

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

111 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 115 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 115 

9 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (1 คน)   1 

10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 110 
 
 


