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คํานาํ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553
เป็นหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นผลิต
วิศวกรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  ระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ด้านวิศวกรรมและ
สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและบูรณาการให้เข้ากับศาสตร์อ่ืนได้หลักสูตรน้ียังได้ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประดิษฐกรรมทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ให้มีประสิทธิภาพสูง 
และสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเม
คาทรอนิกส์  ทางหลักสูตรจึงได้จัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับหลักสูตรตามแนวทางAUN-QA ซึ่ง
ครอบคลุมการประเมินในด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes)   รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification) โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหา 
(Programme Structure and Content)  วิธีจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) การ
ประเมินนักศึกษา (Student Assessment)  คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality)  คุณภาพบุคลากร
สนับสนุน (Support Staff Quality) คุณภาพและการสนับสนุนนักศึกษา (Student Quality and Support) ส่ิง
อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) การส่งเสริมคุณภาพ (Quality 
Enhancement) ผลลัพธ์ (Output)  การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นแนวทางให้เห็นจุดแข็งและจุดด้อยของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาตนเองในปีต่อๆ ไป 
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สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
  
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 6 
บทที่ 1 ส่วนนํา 6 
บทที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 ตารางที่ 1.1  ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 9 
 ตารางที่ 1.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารยป์ระจําหลักสูตร/ 

                 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10 

 ตารางที่ 1.3  อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 

11 

บทที่ 3 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA  
 AUN 1  Expected Learning Outcomes 16 
 AUN 2  Programme Specification                                                              18 
 AUN 3  Programme Structure and Content                                                 20 
 AUN 4  Teaching and Learning Approach 22 
 AUN 5  Student Assessment 24 
 AUN 6  Academic Staff Quality   26 
 AUN 7  Support Staff Quality 30 
 AUN 8  Student Quality and Support 33 
 AUN 9  Facilities and Infrastructur 36 
 AUN 10  Quality Enhancement 38 
 AUN 11  Output 40 
บทที่ 4 การวิเคราะห์จดุแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 42 
บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 43 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
AUN-QA สําหรับรอบปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้ 

เกณฑ์ 
ผลการประเมิน/
คะแนนประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.    
AUN1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั (Expected Learning Outcomes)    4 

AUN2 รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification)  4 

AUN3 โครงสรา้งหลักสูตรและเน้ือหา (Programme Structure and Content)  3 

AUN4 วิธจีัดการเรยีนการสอน (Teaching and Learning Approach)  4 

AUN5 การประเมินนักศึกษา (Student Assessment)   4 

AUN6 คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality)   4 

AUN7 คุณภาพบุคลากรสนับสนุน (Support Staff Quality)  3 

AUN8 คุณภาพและการสนับสนุนนักศึกษา (Student Quality and Support)  4 
AUN9 ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐาน (Facilities and 
Infrastructure)  

4 

AUN10 การส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement)  3 

AUN11 ผลลัพธ์ (Output) 3 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
ประวัติโดยย่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปิดการสอนพร้อมกับการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510  การ
เรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ซึง่อยู่ตรงข้ามโรงเรียน
อํานวยศิลป์ ถนนศรีอยุธยา กรงุเทพฯ ชั่วคราว  และได้ย้ายมาอยู่ทีต่ึกสตางค์ มงคลสุข  (คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปัจจุบัน)  ในปี  พ.ศ.  2514 

พ.ศ. 2510       เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตร ีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรปรญิญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนกิส์  
พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
โครงสร้างการจดัองค์กร และการบริหารจัดการ 

 

ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรอบรู้ทั้งพื้นฐาน
และการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกลสามารถเรียนรู้วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์  
และสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรร่วมกับบุคลากรในอาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ความสําคัญ 

 หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยและต่างประเทศ 
รวมทัง้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค ์

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มี
วัตถุประสงค์เพือ่ผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้  

 1)   มีคุณธรรม จริยธรรม มสัีมมาคารวะ รูจ้ักกาลเทศะ และทําหน้าที่เปน็พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชพีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  

 2)  มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ    สามารถประยกุต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอยา่ง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

 3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมอียู่ให้สูงขึ้นไป เพือ่พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

 4)    คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม  

 5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้อื่น มีทักษะในด้านการทาํงานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบรหิารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดใีนการทํางาน  

          6) มีความสามารถในการตดิต่อส่ือสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

แผนการรับนักศึกษา 

ปีการศึกษาละ 40 คน 

จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร  148   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป       จํานวน  30  หน่วยกิต 

                   (1) กลุ่มวิชาภาษา                          จํานวน    12  หนว่ยกติ 

                   (2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   จํานวน   12  หน่วยกิต 

                   (3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป     จํานวน    6  หน่วยกิต 

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน   112 หน่วยกิต 

                   (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์             จํานวน     21  หนว่ยกิต 

                   (2) กลุ่มวิชาแกน                                                         จํานวน     7  หน่วยกติ 
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                   (3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน             จํานวน  40  หน่วยกิต 

                   (4) กลุ่มวิชาชีพ      จํานวน  44  หน่วยกิต 

                        (4.1) วิชาบังคับ  จํานวน  38  หน่วยกิต 

                        (4.2) วิชาเลือก   จํานวน  6  หน่วยกิต 

          ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน     6  หน่วยกิต 

          ง. หมวดวิชาการฝึกงาน      ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 

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

 

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

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

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

 

 

สรุปผลการดําเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-6 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร /อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที ่1.1 เกณฑ์ข้อ 1,2,3) 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  

รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์กับ
สาขาทีเ่ปิดสอน หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ ์

1. 3-8013-00058-56-8 
ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ 

 

1. 3-8013-00058-56-8        

 ดร.ปรมินทร์  เณรานนท์ ** 

Ph.D. 
Mech/2558 

 

   

 

 

 

 

 

แต่งต้ัง
ใหม ่

2. 3-9098-00877-16-5 

รศ.ปัญญรักษ์  งามศรี
ตระกูล 

 

2. 3-9203-00067-87-5 

รศ.ไพโรจน์ ครีีรัตน์ 

 

วศ.ม./เคร่ืองกล/ 
2528 

 

  

3. 3-9004-00356-10-1     
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี 

 

3. 3-8604-00365-24-1 
ดร.จีระภา  สุขแก้ว 

Ph.D. 
Mech/2547 

 

  

4. 3-9098-00220-02-5  
รศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท์ 

 

4. 3-9004-00356-10-1      
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี* 

Ph.D. 
Mech/2547 

 

  

5.  3-7606-00396-52-3 

น.ส.ชลิตา  หิรญัสุข 

 

5. 3-7606-00396-52-3 
น.ส.ชลิตา  หิรญัสุข* 

                            

M.Phil 
/Robotics/ 2550 

 

  

 
 

หมายเหตุ : กรณุาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชือ่อาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จาํนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร เกิน

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลกัสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 2  คณุสมบัติของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวชิาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง* 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 3คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลกัสูตร มีคุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวชิาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

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

ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผูส้อน(ตัวบ่งชี้ที ่1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

ลํา
ดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณ
วุฒ

ิระ
ดับ

อุด
มศึ

กษ
า 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก สถานภาพ 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
ํา 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ
ภา

ยน
อก

 

1 
รศ.ปัญญรักษ์  
 งามศรตีระกูล 

M.Eng 
วศ.บ. 

Marine Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Tokyo, Japan 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2529 
2525   

2 รศ.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
Ph.D. 
M.Sc. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Missouri, USA 
University of Missouri, USA 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2539 
2535 
2531 

  

3 รศ.วรวุธ วสิุทธิ์เมธางกูร 

Ph.D. 
 
M.Sc. 
 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Wisconsin– 
Madison,USA 
University of Wisconsin– 
Madison,USA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2541 
 
2536 
 
2531 
 
 

  

4 รศ.สุธีระ ประเสรฐิสรรพ์ 

Ph.D. 
 
M.Eng 
 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

University of queensland,  
Australia 
University of queensland,  
Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2530 
 
2524 
 
2519 
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ลํา
ดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณ
วุฒ

ิระ
ดับ

อุด
มศึ

กษ
า 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก สถานภาพ 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
ํา 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ
ภา

ยน
อก

 

5 รศ.สมเกียรต ิ นาคกุล 
วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2530 
 
2521 

  

6 รศ.เจริญยุทธ เดชวายุกลุ 

Ph.D. 
M.Sc. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Vanderbilt University, USA 
Vanderbilt University, USA 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2544 
2541 
2534 

  

7 รศ.วิริยะ  ทองเรือง 

Ph.D. 
 
M.Sc. 
วศ.บ. 

Materials Science and 
Engineering 
Materials Science and 
Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

North Carolina State 
University, USA 
New Jersey Institute of 
Technology, USA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2544 
 
2540 
2534 

  

8 รศ.จันทกานต์ ทวกีุล 

Ph.D. 
M.Eng 
วศ.บ. 

Energy Technology 
Energy Technology 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Asian Institute of Technology 
Asian Institute of Technology 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 
2539 
2534 

  

9 รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร 
M.Eng
.Sc. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of New South 
Wales 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2528 
 

2519   

10 ผศ.สุธรรม  นิยมวาส 

Ph.D. 
 
M.Sc. 
วท.บ. 

Metallurgical and 
Materials Eng 
Material Science and 
Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

The University of Alabama 
 

New Jersey Institute of 
Technology 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2544 
 
2540 
2530 

  

11 ผศ.ชยุต  นันทดุสติ 

Ph.D. 
M.S. 
B.Eng. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 

Osaka University, Japan 
Osaka University, Japan 
Osaka University, Japan 

2547 
2543 
2541 
 

  

12 นายสมชาย  แซ่อึง้ 

Ph.D. 
 
DEA 
 
วศ.บ. 

Mechanics and Energy 
 
Me'canique et 
Energe'tique 
 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Universite' Henri Poincare',  
France 
Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2549 
 
2545 
 
2541 

  

13 นายกิตตินันท์ มลวิรรณ 

Ph.D. 
DEA. 
Maîtri
se 
วศ.บ. 

Fluid Mechanics 
Energétique et Transferts
Méchanique 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Paul Sabatier University 
Paul Sabatier University 
Paul Sabatier University 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2547 
2544 
2543 
 
2539 
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ลํา
ดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณ
วุฒ

ิระ
ดับ

อุด
มศึ

กษ
า 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก สถานภาพ 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
ํา 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ
ภา

ยน
อก

 

14 
ผศ.ธีระยุทธ  หลีวจิิตร 
 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

KMUTT 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2550 
2543 
2538 

  

15 ผศ.ภาสกร เวสสะโกศล 

ปร.ด. 
 
วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

2553 
 
2544 
 
2533 

  

16 นายประกิต หงษ์หิรัญเรือง 
M. 
Eng. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Youngstown State University 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2526 
 
2520 

  

17 นายฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 
Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

JGSEE, KMUTT 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
2539 
2536 

  

18 
นายนันทพันธ์   
นภัทรานันทน์ 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

JGSEE, KMUTT 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2549 
2539 
2537 

  

19 นายมักตาร์  แวหะยี 

อส.บ., 
 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

เทคโนโลยีเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2550 
 
2552 
2557 

  

20 ผศ.กฤช  สมนึก 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2556 

2551 

2547 

  

21 
นายศรัทธา   
ศรีวรเดชไพศาล 

วศ.บ. 
วศ.ม. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2551 
2555   
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คณุสมบัติของอาจารย์ผูส้อน 
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................ 
 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 

 



15 
 

บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขยีนผลการดําเนินงานแตล่ะตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือเขยีน
บรรยายแยกแตล่ะประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนือ้หาที่เขียนบรรยาย และมี
ตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี/้ประเดน็ หรือนําไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได)้ 
ระดับการประเมิน 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรูถ้ึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี

แผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรงุแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเรง่ดว่น 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ไดเ้ริ่มดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นตอ้งมีการปรับปรงุแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนทีแ่สดงถึงการ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดกีว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดกีวา่เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดบัโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดบัโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 
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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 formulate dandaligned 
with the visiona nd mission of the 
university[1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes 
coverboth subject specifican dgeneric 
(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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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 1 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

มคอ.2 

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

มคอ.5 

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

ดําเนินการตามหลักสูตร มคอ.2แนบแบบสอบถามจากผู้ทรงและผู้ประกอบการณ์ 
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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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 2 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
เป็นไปตามาตรฐานและมีสาระสําคัญเป็นไปตามข้อกําหนดของ
สภาวิชาชีพ 
 

http://www.me.psu.ac.th/mehome/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=18&Itemid
=20 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
เป็นไปตามมาตรฐาน มีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาค
การศึกษา 
 

http://www.me.psu.ac.th/mehome/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=18&Itemid
=20 

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

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
stakeholders 

ดําเนินการแล้ว เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแจง้ทาง email และ
นําเข้าที่ประชุมภาค  ปฐมนิเทศ นศ.ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยม  และ RoadShow โรงเรยีนในภาคใต้ 
 

http://www.me.psu.ac.th/mehome/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=18&Itemid
=20 
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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 align ment 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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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 3 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ดําเนินการตามเกณฑ์ สกอ.และสภาวิศวกร 
มี Curriculum Mapping ทุกรายวิชา 

มคอ.2และผังรายวิชาเรยีนผ่านก่อนทัง้หลักสูตร แจกใหก้ับนกัศึกษา
กรอกขอ้มูล และเพื่อใหอ้าจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบการลงทะเบียน 

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

มคอ.2 
http://www.me.psu.ac.th/Information/ACADEMICRECORDS-
MtE-2553.pdf 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิและปรับปรุงตามเกณฑ์ 
สกอ. ทุก 5 ปี และ เนื้อหาของหลักสูตรมี
ความทันสมัย 

มคอ.2  ซึง่ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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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.). 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philoso phyis well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

       

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

       

AUN 4 
Teaching and Learning Approach 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 4 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ให้ผู้เรยีนซึมซับปรัชญาของหลักสูตรระหว่างสอน 

มีการปฐมนเิทศนักศึกษาที่เข้าภาควิชา เพื่อแนะนํา
หลักสูตร 

การเรียนการสอน และ มคอ.5 

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

เป็นไปตาม มคอ.3   มคอ.5 - 7 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

ฝึกให้นกัศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง เช่น วิชาโครงงาน คะแนนวิชาโครงงาน 

ระบบโครงงานนักศึกษา 

(http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4686) 
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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, weightd is tribution, 
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] 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 5 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

รายงานการประชุม 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to students 
ปฏิบัติตามแผนการสอนที่ปรากฏใน มคอ.3 
 

มคอ.3  https://tqf.psu.ac.th/ 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
มีกรรมการประเมินข้อสอบ ทวนสอบและนําผลการ
เรียนรายวิชาทีม่ีความผิดปกติ มาทบทวนในทีป่ระชุม
ภาควิชา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปจัจัย แนวทางแก้ไข 
 

ใบประเมินข้อสอบ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
การสอบยอ่ย การบ้าน และสอบกลางภาค ใหน้ักศึกษา
ทราบผลเพื่อนําไปปรับปรงุตัวเอง 

การประกาศคะแนน   ติดบอรด์ 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ตามระเบียบ มหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบการอุทธรณ์เกรดมหาวทิยาลัย 
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Criterion 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 6 
ผลการดําเนินงาน 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 

วางแผนการจัดตารางภาระงานล่วงหน้า 1 ป ี

แผนอัตรากําลังและการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ 

ตาราง loadhttp://www.me.psu.ac.th/loadunit/ 

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

ประชุมวางแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกบัอัตรากําลัง แผนการรับนกัศึกษา 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
deployment and promotion  
are determined and communicated 

มีกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยการทดลองการสอนและ
นําเสนองานวิจยัและตรวจสอบย้อนหลังไปยงัผู้เกี่ยวข้อง 

ใบสมัครประกาศรับสมัคร 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   Tor online  และ Competency online 
https://tor.psu.ac.th/   

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

สนับสนุนงบประมาณ แต่ตามความสมัครใจในการพัฒนา
ตนเอง เช่นเข้าร่วมประชุมและเสนอบทความทางวิชาการ 

แผนการใช้เงิน 

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

สนับสนุนเงินรางวัลบทความตพีิมพ์  และฝึกอบรมการเขยีน
บทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 

ประกาศภาควิชา 

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

ดําเนินการตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และผลการจัดอันดับของ สกว. 

ประกาศมหาวทิยาลัย และ สกอ. 

 
Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs
Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/ 
Assistant Professors 

13 1 14 0.61 71.42% 

Full-time Lecturers 7 2 11 0.29 66.67% 

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total 20 3 23 0.9  
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Staff-to-student Ratio 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2559 0.9 7.67 23 :  95 
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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 to 
motivate and support education, research 
and service [5] 

       

Overall opinion        

AUN 7 
Support Staff Quality 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 7 
ผลการดําเนินงาน 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 

หลักสูตรมกีารตรวจสอบความต้องการและภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมภาระของทัง้หมดของ
ภาควิชา 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

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

การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร กํากับโดย
ภาควิชาฯ โดยจะดูภาระงานรวมและจัดแบ่งภาระงาน
ให้กับบุคลากร 

ภาระงาน   TOR https://tor.psu.ac.th 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

หลักสูตรมกีารประเมินบุคลากรสนับสนับสนุนผ่านระบบ
ประเมิน เช่นเดยีวกับอาจารย ์

 

ระบบประเมิน TOR https://tor.psu.ac.th 

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

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

หลักสูตรสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม แผนการใช้เงิน 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 

หลักสูตรสนับสนุนให้บุคลากรทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งที่
สูงขึ้น 

สนับสนุนให้เข้ารับอบรม 
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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 4 4   8 
IT Personnel   1  1 
Administrative Personnel 

1 4 1 

 

6 Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

 

Total 5 8 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 

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 method sand 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 

       

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

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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 8 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and 
up-to-date 
หลักสูตรใช้ระบบการรับเข้าตามระเบียบของคณะ โดยรับ
ตรงตอนปี 1 และจัดสรรสาขา ตอนปี 2  กําหนดคุณสมบัติ
และจํานวนการรับเข้าโดยภาควิชา 
มีการประชาสัมพันธ์รับนกัศึกษา Roadshow  ร่วมกับ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

ระเบียบการรับเข้าของคณะ 
 
 
websiteแผ่นพับ 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
ดําเนินการตามคณะ เกณฑ์คณะ 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 
workload 
ใช้ระบบ Student monitoring system (SIS) ของ
มหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศของคณะ 

Academicระบบ sis 
ระบบพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

รางวัลต่าง ๆ 
โครงการวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตร 
IHPT 

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

http://www.me.psu.ac.th/mehome/index.php?
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Intake of First-Year Students  

Academic 
Year 

Applicants 
No.Applied No.Offered  No.Admitted/Enrolled  

2555 32 40 31 
2556 31 40 30 
2557 41 50 40 
2558 23 50 22 
2559 24 50 24 

ข้อมูล ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสาขาวิชาจํานวน 129 คน 
 
 
Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2555 30 31 38 23 10 132 
2556 30 30 31 37 6 134 
2557 39 29 29 31 12 140 
2558 21 38 28 27 7 121 
2559 24 22 38 27 6 117 

 

Academic 
Year 

Students 
1st 

year 
2nd 
year 

3rd 
year 

4th 
year 

5th 
year 

6th 
year 

7th 
year 

8th 
year 

Total 

2555 30 31 38 23 6 3 - 1 132 
2556 30 30 31 37 3 2 1 - 134 
2557 39 29 29 31 7 3 1 1 140 
2558 21 38 28 27 5 2 - - 121 
2559 24 22 38 27 3 3 - - 117 
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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 (lecturehalls, 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 9 
ผลการดําเนินงาน 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 
หลักสูตรใช้ห้องเรียนของภาควชิา และคณะฯ  ในส่วนของภาควิชามี
การสํารวจรายการอุปกรณ์ช่วยสอน และติดตั้งครบทกุห้อง 

www.me.psu.ac.th 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
ดําเนินการส่ังซือ้ผ่านระบบห้องสมุดกลาง และจัดสรรเงินรายได้ส่วน
หนึ่งจัดซือ้เข้าหอ้งสมุดภาควิชา 

เว็บไซต์หอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
และ www.me.psu.ac.th 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ดําเนินการสํารวจความต้องการครุภัณฑ์เป็นประจําทกุปี และได้รับ
จัดสรรงบประมาณบางรายการ และส่วนหน่ึงจัดซื้อจากเงินรายได้
ภาควิชา 

วัสดุครุภัณฑ์ 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
มีระบบ IT  เป็นระบบส่วนกลางและใช้ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย ระบบ LMS 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs 
are defined and implemented 
มี เช่น ถังดับเพลิง  สายดับเพลิง  อ่างล่างมือประจําห้องปฏิบัติการ 
สัญญานไฟไหม้  ตู้ยา กล้อง CCTV ระบบยามรักษาความปลอดภัย 
 

ภาพถ่าย 
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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 subjected 
to evaluation and enhancement [5] 

       

AUN 10 
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 10 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประชุมภาควิชา 
แบบสอบถาม 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation 
and enhancement 
นําการประเมินที่ผ่านมา เป็นประเด็นออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

แบบสอบถาม 

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

มคอ. 5, 6 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
นํางานวิจัยมาอธิบายเสริมและประยุกตใ์ช้ในวชิาที่เกีย่วขอ้ง 
 

วิชาโครงงานนกัศึกษา  
215-434   219-408  215-408  โดยเฉพาะวิชา ปี 4

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

แผนใช้เงิน 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
รับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรงุหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แบบสอบถามจากผู้ประกอบการและศิษย์เก่า 
ผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานจากพี่เล้ียงสะท้อน
นักศึกษา 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

AUN 11 
Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์AUN 11   
 ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย ระบบทะเบียนกลางsis 

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

มีการตดิตามประมวลผลระยะเวลา
การจบของนักศึกษา จากนักศึกษา
ที่มารับปริญญา 

แบบสอบถาม 

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

การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
บัณฑิต 

แบบสอบถาม 

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

มีระบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้า และคณะกรรมการให้
คะแนน 

Project day 

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

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

แบบสอบถาม มาพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
มาสอน 

 
Pass Rates and Dropout Rates  
 

Academic 
Year 

Size of 
Cohorts 

% completed first degree 
in % droupout during 

3 
years 

4 
years 

>4 years
1ST 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Year 

&Beyond 
2555 27 - 63% 11% 4% 11% 4% 4% 
2556 42 - 69% 19% 5% 2% 2% - 
2557 32 - 66% 31% 3% - - - 
2558 31 - 74% 13% - 3% 3% - 
2559 30 - 33% 57% - - 3% - 

ข้อมูล ณ วันที ่ 21 กรกฎาคม2560

หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง % droupout during จะนับในส่วนของนักศึกษาลาออก และตกออก 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จดุแข็งจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง( 5 ประเด็น) 

1. ความสามัคคีของบุคลากร 
2. นําความรู้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดในหอ้งเรียน 
3. ภาควิชาฯ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ให้นักศึกษาเขา้ร่วมการแขง่ขนัจนได้รับรางวลั เช่นฟอร์มูล่า

วัน การแข่งขันหุ่นยนต์โรโบตกิ  โดยมีบุคลากรและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 
4. นกัศึกษากระตอืรือร้นในการมส่ีวนร่วมกับภาควิชา 
5. ทํางานวจิัยในประเด็นสําคัญต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ด้านไบโอดีเซล  ด้านยาง และด้านพลังงาน จนมี

ชื่อเสียงระดับชาติ   ทักษะศตวรรษที่ 20 
 

จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 
1. ส่งเสริมการเข้าสู้ตําแหน่งทางวชิาการและการทําผลงานของอาจารย์ 
2. ให้มีความเชียวชาญที่หลากหลาย  ปรับปรงุเนือ้หารายวิชาใหท้ันกับเทคโนโลยี 
3. ให้นักศึกษามทีกัษะ ในการพัฒนา (1) 
4. ปรับปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 
5. พัฒนาเพิ่มครุภัณฑ์ให้ทันสมัย 

 
แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมให้ นักศึกษามีประสบการณ์ต่างชาติ เชน่ อาจารย์ชาวต่างประเทศ และ นักศึกษาจากต่างประเทศ 
2. มี อาจารยพ์ี่เล้ียงเพือ่ช่วยแนะนําให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้เข้ารว่มอบรม ดงูาน และร่วมปฏิบัติงานวิจัย 
4. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเชิญภาคอุตสาหกรรมที่เกีย่วขอ้งกับไทยแลนด์ 4.0 
5. ของบประมาณเพิ่ม รวมทั้งจดัสร้างและปรับปรงุเอง 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ลําดับที ่ ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด 

1 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด 4 

2 - ระดับปริญญาตรี 2 
3 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ระดับปริญญาโท 1 
5 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ระดับปริญญาเอก 1 
7 - จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานศึกษาที่ต้ังทั้งหมด - 

จํานวนหลักสตูรนอกที่ต้ัง 

8 จํานวนหลักสตูรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง - 

9 - ระดับปริญญาตรี - 

10 - ระดับ ป.บัณฑิต - 

11 - ระดับปริญญาโท - 

12 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

13 - ระดับปริญญาเอก - 

จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด 

14 จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 511 
15 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 469 
16 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
17 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 34 
18 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู - 

19 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  8 

จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและคณุวุฒิการศึกษา 

20 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 27 
21 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ  0 

วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  
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22 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ  9 

วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

23 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ  18 
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า    

อาจารย์วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญและอนุมัติบัตรผู้เช่ียวชาญ   

24 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 12 
25 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 
26 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 10 
27 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

28 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 323.56 
29 - ระดับอนุปริญญา - 

30 - ระดับปริญญาตรี 280.45 

31 - ระดับ ป.บัณฑิต - 

32 - ระดับปริญญาโท 31.28 

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

34 - ระดับปริญญาเอก 11.83 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

35 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,315,136 

36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 13,746,426 
37 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 23 

38 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 
39 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อและลาเพ่ิมพูนความรู้ 4 
40 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 0 

จํานวนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

41 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

8 
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42 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให ้ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 9 

43 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 

 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 

 

45 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

17 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ   

- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
-  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) (ภาพรวม
คณะฯ) 

47 ผลการประเมนิความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

48 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 137 

49 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีคณุลักษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

4.28 

50 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 34 

51 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคณุลักษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

4.28 

52 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2 
53 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีม่คีุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.05 
54 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทั้งหมด 173 
55 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 

5) 
N/A 

56 ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น
และจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

57 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 134 
58 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

77 

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ (ม.อ.) 

59 จํานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ/เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดใน
ประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม) ทั้งหมด 

0 

60 จํานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ 0 
61 - ระดับปริญญาตรี 0 
62 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
63 - ระดับปริญญาโท 0 
64 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
65 - ระดับปริญญาเอก 0 
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66 จํานวนนักศึกษาม.อ.ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย 0 

67 - ระดับปริญญาตรี 0 
68 - ระดับ ป.บัณฑิต - 

69 - ระดับปริญญาโท 0 

70 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

71 - ระดับปริญญาเอก 0 

72 จํานวนนักศึกษาที่กําหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา (นักศึกษาช้ันปีที่ 1)  160 

(เฉพาะ ป ตรี) 

73 จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา (นักศึกษาช้ันปีที่ 1) (เฉพาะ ป 
ตรี) 

104 

74 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาช้ันปีที่ 1) (เฉพาะ ปตรี) 

75 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด 4 
76 - ระดับปริญญาตรี 0 
77 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
78 - ระดับปริญญาโท 4 
79 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

80 - ระดับปริญญาเอก 0 

81 จํานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนทั้งหมด 0 

82 - ระดับปริญญาตรี 0 

149 - ระดับ ป.บัณฑิต - 

150 - ระดับปริญญาโท 0 

151 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

152 - ระดับปริญญาเอก 0 

153 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศทั้งหมด 2 

154 จํานวน Visiting Professor ทั้งหมด 12 

155 - อาจารย์ 1 
156 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 
157 - รองศาสตราจารย์ 1 
158 - ศาสตราจารย์ 0 
159 จํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับต่างประเทศ 0 
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