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คาํนํา 
หลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถในการบูร
ณาการ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีไดอ้ยา่งเหมาะสม หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถ
ติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวม  ทั้งน้ี หลกัสูตรฯ มีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ทั้งใน
ดา้นวิชาชีพและสงัคม 
  เอกสารฉบบัน้ี เป็นรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัหลกัสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจาํปีการศึกษา 2558 ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2559 ซ่ึงหลกัสูตรฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
รอบปีท่ีผ่านมา เอกสารฉบบัน้ีจะให้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการนําขอ้มูลไปประกอบการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
 

หลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 

2558  (ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559) ในดา้นต่าง ๆ ตามกรอบของ AUNQA 

โดยมีบทสรุปการประเมินในหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 

บทที ่1 ส่วนนํา 

1. ประวตัิโดยย่อของภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ภารกิจหลกัของภาควิชาฯ คือ จดัการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต เพื่อผลิตวิศวกรเคมี  ท่ีมี

คุณภาพ คิดเป็นทาํเป็น สามารถตอบสนองต่อการพฒันาอุตสาหกรรม รวมทั้งตอ้งมีจรรยาบรรณในสาย

วิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากภารกิจเร่ืองการเรียนการสอนแลว้ภาควิชาฯ ยงัรับผิดชอบ

ในเร่ืองการวิจยั และการใหบ้ริการวิชาการดา้นวิศวกรรมศาสตร์แก่ชุมชนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

2. วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   

        1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมัมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ และทาํหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และต่อสงัคมและปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเสียสละ  

        2. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั สามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ดงักล่าวอยา่ง

เหมาะสมเพื่อการประกอบวชิาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้ 

        3. มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถพฒันา

องคค์วามรู้ท่ีตนมีอยูใ่หสู้งข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาสงัคมและประเทศชาติ  

        4. คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถเลือกวิธีแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

        5. มีมนุษยสมัพนัธ์และมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่

คณะ สามารถบริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีในการทาํงาน  

        6. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิค ในการ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 



 

6 
 

บทที ่2 รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

 หลกัสูตรมีผลการดาํเนินงานครบและเป็นไปตามเกณฑข์อ้ 1-11        
 

AUN 1 Expected Learning Outcomes 
 ผลการประเมินตนเอง = 3  
  

AUN 2 Programme Specification 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
 

AUN 3 Programme Structure and Content 
 ผลการประเมินตนเอง = 2 
 

AUN 4 Teaching and Learning Approach 

 ผลการประเมินตนเอง = 2  
 

AUN 5 Student Assessment 

 ผลการประเมินตนเอง = 2  
 

AUN 6 Academic Staff Quality 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
 

AUN 7 Support Staff Quality 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
 

AUN 8 Student Quality and Support 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
 

AUN 9 Facilities and Infrastructure 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
 

AUN 10 Quality Enhancement 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
 

AUN 11 Output 

 ผลการประเมินตนเอง = 3  
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บทที ่1 

ส่วนนํา 
1. ประวตัิโดยย่อของคณะ ภาควชิา หลกัสูตร  

ไดเ้ร่ิมก่อตั้งและทาํการเปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เพื่อผลิต 

บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานดา้นวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลย ีกระบวนการแปรรูปใหส้อดคลอ้ง

กบัอุตสาหกรรม ในระดบัปริญญาตรี ทางภาควิชาฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรให้นักศึกษาไดส้ามารถบูรณาการวิชา

เรียนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นปฏิบติัการ การทาํโครงงานนกัศึกษา การฝึกงาน หรือการทาํสหกิจศึกษา 

ซ่ึงโจทยปั์ญหาส่วนหน่ึงของโครงงานไดม้าจากภาคอุตสาหกรรม และงานวิจยัของคณาจารยใ์นภาควิชาฯ 

        ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดด้าํเนินการระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีการปรับปรุงมาตรฐาน องค์ประกอบ/ดัชนีช้ีวดั เพื่อความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 

       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดด้าํเนินการสอน

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และให้ปริญญาคร้ังแรกในปี 

พ.ศ. 2518 

ในปี พ.ศ. 2520   ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดย้า้ยสถานท่ีจากอาคารสตางค ์มงคลสุข 
มายงัอาคารวิศวกรรมเคมีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ในปีการศึกษา 2533   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลกัสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต 

ในปีการศึกษา 2545   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลกัสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

ในปีการศึกษา 2550  วิศวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลกัสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

        ภารกิจหลกัของภาควิชาฯ คือ จดัการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลกัสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต เพื่อผลิตวิศวกรเคมี  

ท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นทาํเป็น สามารถตอบสนองต่อการพฒันาอุตสาหกรรม รวมทั้งตอ้งมีจรรยาบรรณในสาย

วิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากภารกิจเร่ืองการเรียนการสอนแลว้ภาควิชาฯ ยงัรับผิดชอบ

ในเร่ืองการวิจยั และการใหบ้ริการวิชาการดา้นวิศวกรรมศาสตร์แก่ชุมชนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
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2. วตัถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลกัสูตร 
          ปรัชญา 

          ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ ประยุกตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีได้

อยา่งเหมาะสม หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งเป็นผูมี้

คุณธรรมจริยธรรม และคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวม   

          ความสําคญั 

          หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรเคมี 

          วตัถุประสงค์ 

          หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   

        1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมัมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ และทาํหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และต่อสงัคมและปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเสียสละ  

        2. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั สามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ดงักล่าวอยา่ง

เหมาะสมเพื่อการประกอบวชิาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้ 

        3. มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถพฒันา

องคค์วามรู้ท่ีตนมีอยูใ่หสู้งข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาสงัคมและประเทศชาติ  

        4. คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถเลือกวิธีแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

        5. มีมนุษยสมัพนัธ์และมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่

คณะ สามารถบริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีในการทาํงาน  

        6. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิค ในการ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารชุดเก่า 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายช่ือผู้บริหาร  

รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร             หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยก์ลุ      รองหวัหนา้ภาควิชาวศิวกรรมเคมีฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา/ 

                                                                               ประธานบริหารหลกัสูตรป.โท และป.เอก 

รองศาสตราจารย ์ดร.ลือพงศ ์ แกว้ศรีจนัทร์          รองหวัหนา้ภาควิชาวศิวกรรมเคมีฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สินินาฏ  จงคง                   รองหวัหนา้ภาควิชาวศิวกรรมเคมีฝ่ายบริการวิชาการ 

                                                                               และประกนัคุณภาพ 

 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา/ประธาน

บริหารหลกัสูตรป.โทและป.เอก 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายบริการวชิาการและประกนั

คุณภาพ 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

  

คณาจารยป์ระจาํภาควชิา 
หวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการ/ 

ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิา 

สาํนกังานภาควชิา 

(นกัวชิาการอุดมศึกษา, พนกังานธุรการ) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นกัวทิยาศาสตร์, ช่างเทคนิค,วศิวกร, พนกังานหอ้งปฏิบติัการ) 

 

หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
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โครงสร้างการบริหารชุดใหม่ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้บริหาร  
รองศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ  เจษฎพ์ฒันานนท ์           หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล                      รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
                                                                                        และวิจยั / ประธานบริหารหลกัสูตรป.โท และป.เอก 
รองศาสตราจารย ์ดร.กลุชนาฐ  ประเสริฐสิทธ์ิ               รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิชาการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรัสวดี  กงัสนนัท ์                     รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายกิจการ 
                                                                                        นกัศึกษาและวิเทศสมัพนัธ์ 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากไดมี้การปรับเปล่ียนทีมบริหารภาควชิาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวจิยั / ประธาน

บริหารหลกัสูตรป.โทและป.เอก 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายวชิาการ 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและวเิทศสมัพนัธ์ 

เลขานุการภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

  

คณาจารยป์ระจาํภาควชิา 
ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิา 
ฝ่ายปฏิบติัการวจิยั 

สาํนกังานภาควชิา 

(นกัวชิาการอุดมศึกษา,พนกังานธุรการ) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นกัวทิยาศาสตร์, ช่างเทคนิค,วศิวกร,  พนกังานหอ้งปฏิบติัการ) 

 

หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
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4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควิชา  
    การประกนัคุณภาพของหลกัสูตรไดจ้ดัทาํใหส้อดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรและกบั 

เกณฑป์ระเมิน AUNQA ตามความตอ้งการของคณะ/มหาวิทยาลยั 
5. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัสูตร  

 โครงสร้างหลกัสูตร ไดแ้บ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยทั้ง 2 แผนมีจาํนวนหน่วยกิต โดย
สรุปหมวดรายวิชาและจาํนวนหน่วยกิต ดงัน้ี 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร จาํนวน 148 หน่วยกิต 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป          30 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาภาษา 12            หน่วยกิต   

2) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัว่ไป 6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 112 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    21 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาแกน 7 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 13   หน่วยกิต   

4) กลุ่มวิชาชีพ 71   หน่วยกิต 

    4.1 วิชาบงัคบั  62 หน่วยกิต 

    4.2 วิชาเลือก  9 หน่วยกิต   

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 

ง.  หมวดวชิาการฝึกงาน และทศันศึกษา                         0 หน่วยกติ 

    1) ฝึกงาน                                             ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 

    2) ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม               ไม่นอ้ยกวา่ 40 ชัว่โมง หรือ 5 – 10 วนั 

 

สําหรับรายละเอยีดแผนการศึกษาสามารถดูได้ใน มคอ.2 หรือจาก www.chem.eng.psu.ac.th 
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แผนการศึกษาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

แผนการศึกษา 1  สาํหรับนกัศึกษาทัว่ไป ใชเ้วลาในการสาํเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา หรือ 8 ภาคการศึกษา  

                           โดยเลือกเรียนในรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพรวมอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต  

แผนการศึกษา 2 (สหกจิศึกษา) สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีคุณสมบติั 
                           เป็นไปตามเกณฑท่ี์ภาควิชากาํหนด ใชเ้วลาในการสาํเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา หรือ  
                           8 ภาคการศึกษา โดยไม่ตอ้งเลือกเรียนในรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ แต่ตอ้งลงรายวิชา 
                           สหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต) ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีมี 
                          โครงการสหกิจท่ีภาควิชาฯ เห็นวา่เหมาะสม เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีการ 
                           เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 30 ชัว่โมง (ไม่นบัหน่วยกิต)  

 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ดงัน้ี   

ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตวัประชาชน 

ตาํแหน่ง 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

นางจนัทิมา ชัง่สิริพร 

3-9099-00615-63-4 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

 

นายสุธรรม สุขมณี 

3-9599-00098-98-2 

อาจารย ์

 

 

นางสุภวรรณ ฏิระวณิชยก์ุล   

3-1024-01021-61-6 

รองศาสตราจารย ์  

 

นางสาวพรศิริ แกว้ประดิษฐ์ 

3-9098-01001-85-9 

อาจารย ์      

 

ปร.ด. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม),  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2548   

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี),มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2543 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,2536 

D.Ing. (Chemical Enginnering), 

Institute of Chemical Engineering, France, 2527 

D.E.A. (Chemical Enginnering), 

Institute of Chemical Engineering, 2524 

วท.บ. (เคมีวศิวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2520 

ปร.ด. (เทคโนโลยพีลงังาน), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี, 2547 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี, 2533 

วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551  

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2546 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2542 
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 บุคลากรสนบัสนุน 

 
บุคลากรฝ่ายหอ้งธุรการ 

ช่ือ-สกลุ E-mail ห้องพกั โทรศัพท์ 

นางกญัญนันทน์   โชโต 

เลขานุการภาควิชาวศิวกรรมเคมี 

kanyanan.c@psu.ac.th  KE220 28-7055 

นางสาวกรัีตยา เจริญมาก 

นกัวิชาการอุดมศึกษา   

crattaya@eng.psu.ac.th  KE220 28-7056 

นายเกยีรตภูิม ิประจักษ์เลศิวทิยา 

นกัวิชาการอุดมศึกษา  

pkiattipoom@eng.psu.ac.th KE220 28-7301 

นางสาวจุฑารัตน์ แสงงาม 

พนกังานธุรการ 

jutarat.sa@psu.ac.th KE220 28-7300 

บุคลากรฝ่ายห้องปฏิบัตกิารและช่างเทคนิค 

ช่ือ-สกลุ E-mail ห้องพกั โทรศัพท์ 

นางจรรยา  อนิทมณี 

ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิาฝ่าย

ปฏิบติัการวจิยั 

janya.i@psu.ac.th  KE215 28-7290 

นางสาวกาญจณา ขันทกะพนัธ์ 

นกัวทิยาศาสตร์ 

kjutharat@eng.psu.ac.th  หอ้งพกัชั้น6 749960 

นางสาวพรพมิล  แสนสุข 

พนกังานประจาํหอ้งทดลอง 

pollasom@hotmail.com  หอ้งวเิคราะห์นํ้า 28-7284 

5 นางสาวสุรัสวดี กงัสนนัท ์

3-8098-00094-60-9  อาจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2552 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 
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นายธนากร   เกยีรตขิวญับุตร 

นกัวทิยาศาสตร์ 

thanakorn.k@psu.ac.th  หอ้งพกับุคลากร

ชั้น 2 

28-7298 

นายสมคดิ   จีนาพงษ์ 

ช่างเทคนิค  

somkid.g@psu.ac.th  หอ้งช่าง 28-7294 

นายปิยะวฒัน์  ชาตวิฒันา 

วศิวกร 

cpiyawat@eng.psu.ac.th หอ้งพกับุคลากร

ชั้น 2 

28-7298 

 
 นกัศึกษา 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า(ตั้งแต่ปี

การศึกษาทีเ่ร่ิม

ใช้หลกัสูตร) 

จํานวน

นักศึกษาที่

รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปี

การศึกษา 

หมาย

เหตุ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 60 60 67 67 67 11  

2555 60  57 57 57 57  

2556 73   73 73 74  

2557 60    60 60  

2558 60     29  

รวม 313 60 124 197 257 231  

 
 หมายเหตุ ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 2556 จาํนวนนกัศึกษา 73 คน รับนกัศึกษายา้ยสาขาเพิ่มในปีการศึกษา 
2558 รวมเป็น 74 คน  
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 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาทีรั่บเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาทีเ่ร่ิมใช้

หลกัสูตร) 

จํานวนที่

รับเข้า 

อตัราการสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาปกต ิ

จํานวน ร้อยละ 

2554 60 58 96.67 

2555 60 56 93.33 

2556 74 0 0 

2557 60 0 0 

2558 60 0 0 

 
 ส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

- ภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการประชุมหารือเร่ืองการตั้งครุภณัฑ์
สาํหรับการเรียนการสอน ตามกลไกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงกรอบเวลาท่ีแน่ชดั 
(ภาคผนวก 1) 

- ภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการจดัซ้ือและ Update โปรแกรม 
AspenONE Universities เป็นประจาํทุกปี (ภาคผนวก 2) 

- อุปกรณ์ wifi ของภาควิชาฯ มีทั้งหมด 5 จุด  มีระบบ  LAN และ wifi ของคณะ กระจาย
ทัว่ภาควิชาฯ และบริเวณชั้น 6 ตึกวจิยัสิริธร 

- มีกลไก การสัง่ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองแกว้ วสัดุ สารเคมี โดยจดัหมวดหมู่จากเงินรายได้
ภาควิชา และจากเงินโครงงานนกัศึกษา (ภาคผนวก 3) 

- มีระบบความปลอดภยั ระบบป้องกนัคนแปลกหนา้ โดยมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดใน
มุมอบั หรือมุมลบัสายตา และมีระบบคียก์าร์ดสาํหรับนกัศึกษาวิชาโครงงานนกัศึกษา 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็น เร่ืองการจดัการครุภณัฑ์
สาํหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทศันศึกษา การจดัหอ้งกิจกรรมสาํหรับ
นกัศึกษาปริญญาตรี โดยมีวาระในท่ีประชุมภาควิชาฯ ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
(ภาคผนวก 4) 
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- มีระบบยมื-คืน/เบิกอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี เฉพาะบุคลากรและนกัศึกษา     

ในเวบ็ไซด ์www.chem.eng.psu.ac.th 

- มีระบบการจองหอ้งเรียนภายในภาควิชา และส่วนกลางของคณะ ในเวบ็ไซด ์
www.chem.eng.psu.ac.th 

- มีแผนการซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์(ภาคผนวก 5) 
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บทที ่2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
 

ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ ์() 

1 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด  

สรุปผลการดาํเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3)  

ตําแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ

ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง

หรือสัมพนัธ์

กบัสาขาทีเ่ปิด

สอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พนัธ์ 

1. ผศ.ดร.จนัทิมา ชัง่สิริพร 

3-9099-00615-63-4 

1. รศ.ดร.จนัทิมา ชัง่สิริพร* 

3-9099-00615-63-4 

ปร.ด. (เทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอ้ม),  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี, 2548   

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี),

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 

2543 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 

2536 

   

2. อาจารยสุ์ธรรม สุขมณี 

3-9599-00098-98-2 

2. อาจารยสุ์ธรรม สุขมณี* 

3-9599-00098-98-2 

D.Ing. (Chemical 

Enginnering), 

Institute of Chemical 

Engineering, France, 2527 

D.E.A. (Chemical 

Enginnering), 

Institute of Chemical 

Engineering, 2524 

วท.บ. (เคมีวศิวกรรม), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2520 
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ตําแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ

ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง

หรือสัมพนัธ์

กบัสาขาทีเ่ปิด

สอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พนัธ์ 

3. รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยก์ลุ 

3-1024-01021-61-6 

3. รศ.ดร.ชญานุช แสงวเิชียร* 

3-9001-00042-55-1 

Ph.D. 

(Chemical Engineering)  John

s Hopkins University, USA, 

2545 

M.S. (Chemical 

Engineering), Michigan 

Technological University, 

2541 

ว ศ .บ .  (วิ ศ ว ก ร ร ม เค มี ), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 

2538 

 

 

  

4. อาจารยพ์รศิริ แกว้ประดิษฐ์ 

3-9098-01001-85-9 

4. รศ.ดร.ลือพงศ ์แกว้ศรีจนัทร์*

3-8016-00310-77-7 

Ph.D. (Chemical and 

Petroleum Refining 

Engineering), Colorado 

School of Mines, USA, 2542 

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533 

ว ศ .บ .  (วิ ศ ว ก ร ร ม เค มี ), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 

2528 

   

5. อาจารยสุ์รัสวดี กงัสนนัท ์

3-8098-00094-60-9 

5. ผศ.ดร.สุรัสวดี กงัสนนัท*์ 

3-8098-00094-60-9 

ปร.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
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ตําแหน่งทางวชิาการ รายช่ือ

ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง

หรือสัมพนัธ์

กบัสาขาทีเ่ปิด

สอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พนัธ์ 

ว ศ .บ .  (วิ ศ ว ก ร ร ม เค มี ) , 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 

2545 

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 

1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั หรือ   

2) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ   

3) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาํ
วิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ ์ คือ เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ใน
การสอน และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

 อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาคริต ทองอุไร 

 

D.Ing (Chemical Engineering) 

Institute of Chemical Engineering, 

France, 2525 

D.E.A. (Chemical Enginnering), 

Institute of Chemical Engineering, 

2523 

วท.บ.(เคมีวศิวกรรม),จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2517 

  

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ลือพงศ ์แกว้ศรีจนัทร์ 

 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), Colorado 

School of Mines, USA, 2542 

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2533 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2528 

  

3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา รัตนวไิล 

 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), Colorado 

School of Mines, USA, 2544 

M.S. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), Colorado 

School of Mines, 2539 
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

สถานภาพ 

 อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2536 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ 

 เจษฎพ์ฒันานนท ์

 

Ph.D. (BioScience and 

Technology), Cranfield University, 

UK, 2544 

M.Sc. (Environmental 

Diagnostics), Cranfield University, 

2540 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2538 

  

5. รองศาสตราจารย ์ดร.กลุชนาฐ  

ประเสริฐสิทธ์ิ 

 

Ph.D. (Chemical Engineering),  

Lehigh University, USA, 2546 

M.S. (Chemical Engineering),  

Lehigh University, 2542 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2538 

  

6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานุช แสงวเิชียร 

 

Ph.D. (Chemical Engineering)  

Johns Hopkins University, USA, 

2545 

M.S. (Chemical Engineering),  

Michigan Technological 

University, 2541 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2538 

  

7. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยก์ลุ 

 

ปร.ด. (เทคโนโลยพีลงังาน), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี, 2547 
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

สถานภาพ 

 อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 

2533 

วท.บ.(เคมี),มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2525 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทิมา ชัง่สิริพร 

 

ปร.ด. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม),  

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 

2548   

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี),

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2543 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี),  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2536 

  

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราม แยม้แสงสังข ์

 

Ph.D. (Agricultural 

Engineering)  Texas A&M 

University, USA, 2543 

B.Sc. (Chemical Engineering), The 
University of Texas at Austin, 
2539 

  

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สินินาฏ จงคง 

 

วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  

2550 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  
2546 

  

11.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรศิริ แกว้ประดิษฐ์ 

 

วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2551  

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั,2546 

  



 

24 
 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

สถานภาพ 

 อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 

2542 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นางสาวสุรัสวดี กงัส

นนัท ์

 

ปร.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี),

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 

  

13.ดร.สุธรรม สุขมณี 

 

D.Ing. (Chemical Enginnering), 

Institute of Chemical Engineering, 

France, 2527 2527 

D.E.A. (Chemical Enginnering), 

Institute of Chemical Engineering, 

2524 

วท.บ. (เคมีวศิวกรรม), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั,2520 

  

 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
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ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาํหนด 

1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2554 

 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 
 

สรุปผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผา่น เพราะ ดาํเนินงานผา่นทุกขอ้ 
 ไม่ผา่น เพราะ ดาํเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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บทที ่3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการดาํเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีอาจเขียนบรรยายตวับ่งช้ีโดยรวมใหค้รอบคลุมประเดน็ยอ่ย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเดน็การประเมินยอ่ย โดยอา้งอิงหลกัฐาน/เอกสารประกอบไปในเน้ือหาท่ีเขียน
บรรยาย และมีตารางขอ้มูลประกอบในแต่ละตวับ่งช้ี/ประเดน็ หรือนาํไปแยกไวใ้นส่วนภาคผนวกกไ็ด)้ 
ระดบัการประเมิน 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 
คุณภาพไม่เพยีงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ คุณภาพไม่เพยีงพอ จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพยีงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาเพยีงเลก็นอ้ยสามารถทาํใหมี้คุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรดีกวา่
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นนาํ 
ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนวปฏิบติั
ชั้นนาํ 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and 

mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and students. 
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and lesson 

should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should be aligned to 
the programme expected learning outcomes. 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง   

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have 

been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 
[1,2] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

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

3 - มคอ.2 (ภาคผนวก ซ. มีขอ้เสนอแนะ
จากผูป้ระกอบการ) (ภาคผนวก 6) 
 

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

1 
 

- มคอ.2 (แต่ไม่ไดร้ะบุวา่ expected 
learning outcomes ตวัใดเป็น subject 
specific and generic) (ภาคผนวก 6) 

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

3 
- ผลประเมินการฝึกงานจาก
ผูป้ระกอบการ (ภาคผนวก 11) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 
- มคอ.6 (ภาคผนวก 10) 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date [1,2]  
       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

3 
 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 6) 
- www.chem.eng.psu.ac.th 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
3 

 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
3 

 
www.chem.eng.psu.ac.th 
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively aligned 

to achieve the expected learning outcomes. 
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the contribution made 

by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 

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

intermediate courses, and the specialised courses. 
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an area of 

specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 

 
 ผลการประเมินตนเอง   

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1]   

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

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

2 
 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 6) 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 

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

 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 6) 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
2 

 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 6) 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1]  

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

3 - มคอ.2 (ภาคผนวก 6) 

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

2 - มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 

- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
2 - มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 

- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 

 



 

35 
 

 
 

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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

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

1 
 

- 

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

3 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 
- มคอ.5 (ภาคผนวก 9) 
- มคอ.6 (ภาคผนวก 10) 

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

2 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 
- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

- มคอ.5 (ภาคผนวก 9) 
- มคอ.6 (ภาคผนวก 10) 
- แบบฟอร์มประเมินขอ้สอบ (ภาคผนวก 12) 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
2 - อาจารยป์ระกาศคะแนนในหอ้งเรียน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
2 

 
- ขั้นตอนการขอทบทวนระดบัคะแนนตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(ภาคผนวก 13) 
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Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

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

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

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

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

methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

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

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

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

training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service. 
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1]   

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 

4 

 

- แผนอตัรากาํลงัจากคณะ (ภาคผนวก 14) 

- ตาํแหน่ง (ประกาศวนัรับตาํแหน่งทาง

วิชาการ) (ภาคผนวก 16) 

- อาจารยส์อนดีเด่นชมเชย (ภาคผนวก 15) 

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

4 

 

หาขอ้มูลนกัศึกษา/อาจารย ์

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

4 

 

- ประกาศเกณฑก์ารรับแต่ละตาํแหน่ง 

(ภาคผนวก 16) 

- ประกาศแจง้ชมเชยอาจารยผ์ูส้อนดีเด่น/

อาจารยท่ี์ไดรั้บรางวลั (ภาคผนวก 15) 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

4 

 

- Tor/LU (www.tor.psu.ac.th) 

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

3 
แนบขอ้มูลการเขา้อบรมต่าง ๆ (ภาคผนวก 

17) 



 

41 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

  

 

 

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

3 

 

- การประกาศรางวลัในท่ีประชุมภาควิชาฯ 

(ภาคผนวก 15) 

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

1 

 

- การติดตาม Update ขอ้มูลงานวิจยั/

ผลงานตีพิมพ ์(เวบ็ไซด ์งานวิจยัของคณะ 

http://www.eng.psu.ac.th/research/faculty-

research และผลงานวิจยั/ตีพิมพ ์

http://www.eng.psu.ac.th/research/papers) 
 

Full-Time Equivalent (FTE)   

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/ 
Assistant Professors 

3 9 12 14.2 
 

100 
 

Full-time Lecturers 1 1 2 2.23 100 

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

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 10 14 16.43 - 
 
 
 
 
 

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

1 1.174584888 16.11 14.58 

2 1.174584888 42.36 14.61 

3 1.174584888 73.50 14.74 

4 1.174584888 33.28 14.64 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2558     1  1  

2557  2  15 17  

2556    16 16  

2555     6  6  

2554    16 16  
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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        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 

4 - มีในส่วนของภาควิชาฯ 

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

4 

 

- เกณฑก์ารรับในตาํแหน่งต่าง ๆ

(ภาคผนวก 16) 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

4 

 

- Tor (www.tor.psu.ac.th) 

- Competency 

(www.competency.psu.ac.th) 

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

3 

 

- แผนการพฒันาใน Tor 

(www.tor.psu.ac.th) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 

2 

 

 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - - 
Laboratory Personnel 2 2 1 - - 
IT Personnel - 1 - - - 
Administrative Personnel 1 3 - - - 
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

- - - - - 

Total 3 6 1 - - 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง   

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-
date [1] 

       

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

       

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

       

8.4 Academic advice, co-curricular        

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 

4 
 

- ประชาสมัพนัธ์คณะ (ภาคผนวก 18) 

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

 
- เกณฑค์ณะในการรับนกัศึกษา (ภาคผนวก 

19) 

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

 
- ระบบ SIS ดูผลการเรียนนกัศึกษาท่ีปรึกษา 
(https://sis-hatyai7.psu.ac.th) 
- การประชุมเกรด (ภาคผนวก 20) 

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

3 
 

- ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(https://infor.eng.psu.ac.th/advise/login.php) 
- แผนกิจกรรมนกัศึกษา (ภาคผนวก 21) 

- โครงการ IHPT (ภาคผนวก 22) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 

3 
 

- บอร์ดประชาสมัพนัธ์ทุนวิจยั เรียนต่อ 

แข่งขนั (ภาคผนวก 23) 

- บอร์ดแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ 

โครงงาน/ฝึกงาน (ภาคผนวก 23) 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2558 53 20 53/43 

2557 25 20 25/17 

2556 17 20 17/17 

2555 18 20 18/16 

 

หมายเหตุ นบัจากนกัศึกษาท่ีเขา้ภาควิชาเทอมแรกของแต่ละปีการศึกษา 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and information 

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

programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables the 

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง   

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
and research [1,2]  
9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

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

3 
 
 

- ตารางการจองหอ้งเรียน ขอ้มูลหอ้งเรียน หอ้ง

ประชุม (ภาคผนวก 24) 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
3 

 
 

- http://www.clib.psu.ac.th/news.php 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
3 

 
 

- แผนการจดัซ้ือครุภณัฑภ์าควิชา (ภาคผนวก 25) 

- ระบบยมื/คืนอุปกรณ์ สารเคมี 
(http://chem.eng.psu.ac.th/new_chem/auth/login) 

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

3 
 

- hub wireless ทัว่คณะ 
- LMS (www.lms.psu.ac.th) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

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

3 
 
 

- คู่มือปฐมนิเทศความปลอดภยั ขอ้ตกลงการทาํ

ปฏิบติัการ (ภาคผนวก 26) 

- แผนความปลอดภยั/อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
(ภาคผนวก 27) 
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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        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

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

3 
 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 6) 

- มีขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอการตอน

นกัศึกษาไปฝึกงาน (ภาคผนวก 11) 

- มีการแจง้ใหค้ณาจารยจ์ดัทาํ IHPT 

(ภาคผนวก 22) 

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

3 
 
 

- การประเมินหลกัสูตร 
 
 
 

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

3 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 

- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

 - มคอ.5 (ภาคผนวก 9) 

- มคอ.6 (ภาคผนวก 10) 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
3 

 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 7) 

- มคอ.4 (ภาคผนวก 8) 

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

3 
 
 

- มีการประเมินในระดบัคณะ 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
2 

 
 

- ไม่เป็นระบบ เช่น ผลการประเมิน
ฝึกงาน 
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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 program 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 program and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง   

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

3 
- ตารางผูส้าํเร็การศึกษาในแต่ละปี 

(หนา้ 15) 

- ประชุมเกรด (ภาคผนวก 20) 

 

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

3 
- ตารางผูส้าํเร็การศึกษาในแต่ละปี 

(หนา้ 15) 

- ประชุมเกรด (ภาคผนวก 20) 

 

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

2 
- มีการสอบถาม เป็นการถามตอบ

ดว้ยวาจาไม่ไดบ้นัทึก 

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

3 
- ผลประเมิน สกว. (ภาคผนวก 28) 

- รายงานความกา้วหนา้ของทุน 

(ภาคผนวก 29) 

 

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

2 
- แบบสาํรวจมีเฉพาะของฝึกงาน 

(ภาคผนวก 11) 

- สอบถามปากเปล่า 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
Coh8ort 

Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2558 57 0 56 1 3 0 0 0 
2557 58 0 56 2 2 0 0 0 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. คุณวฒิุและตาํแหน่งของคณาจารยไ์ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. เป็นสาขาท่ีนกัศึกษาสนใจในระดบัตน้ๆ ของคณะ จึงทาํใหน้กัศึกษาท่ีมีคะแนนสูงเขา้มาเรียน 
3. บุคลากรสายสนบัสนุนมีความกระตือรือร้น ทาํงานเป็นทีม 
4. บุคลากรและนกัศึกษา มีความสมัพนัธ์ท่ีดีมากจากการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
5. ศิษยเ์ก่าใหก้ารสนบัสนุนในการหาแหล่งฝึกงานใหก้บันกัศึกษา 

 
จุดทีค่วรพฒันา ( 5 ประเด็น) 

1. การหางบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองมือทดแทนของเคร่ืองมือท่ีลา้สมยั 
2. การหาแหล่งทุนในการทาํวิจยั 
3. การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

 
แนวทางการพฒันา 

1. จดักิจกรรมอบรมภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา  
2. จดัโครงการภาควิชาพบอุตสาหกรรม เพือ่ขยายช่องทางในการวิจยั และการไดม้าซ่ึงแหล่งทุน 
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ส่วนที ่5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

ภาคผนวก รายละเอยีด 
1 ประชุมหารือเร่ืองการตั้งครุภณัฑส์าํหรับการเรียนการสอน 
2 โปรแกรม AspenONE Universities 
3 การสัง่ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองแกว้ วสัดุ สารเคมี โดยจดัหมวดหมู่จากเงินรายไดภ้าควิชา และจาก

เงินโครงงานนกัศึกษา 
4 การจดัการครุภณัฑส์าํหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทศันศึกษา การจดัหอ้งกิจกรรม

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 
5 แผนการซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
6 มคอ.2 
7 มคอ.3 
8 มคอ.4 
9 มคอ.5 
10 มคอ.6 
11 ผลประเมินการฝึกงานจากผูป้ระกอบการ 
12 แบบฟอร์มประเมินขอ้สอบ 
13 ขั้นตอนการขอทบทวนระดบัคะแนนตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
14 แผนอตัรากาํลงัจากคณะ 
15 ชมเชยอาจารยผ์ูส้อนดีเด่น 
16 ประกาศเกณฑก์ารรับแต่ละตาํแหน่ง 
17 การเขา้อบรมต่าง ๆ 
18 ประชาสมัพนัธ์คณะ 
19 เกณฑค์ณะในการรับนกัศึกษา 
20 การประชุมเกรด 
21 แผนกิจกรรมนกัศึกษา  

22 โครงการ IHPT 
23 บอร์ดประชาสมัพนัธ์ทุนวิจยั เรียนต่อ แข่งขนั และบอร์ดแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ 

โครงงาน/ฝึกงาน  

24 ตารางการจองหอ้งเรียน ขอ้มูลหอ้งเรียน หอ้งประชุม 
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ภาคผนวก รายละเอยีด 
25 แผนการจดัซ้ือครุภณัฑภ์าควิชา 
26 คู่มือปฐมนิเทศความปลอดภยั ขอ้ตกลงการทาํปฏิบติัการ 
27 แผนความปลอดภยั/อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
28 ผลประเมิน สกว.  

29 รายงานความกา้วหนา้ของทุน  

 
 


