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ภาคผนวก 
 

บนัทึกขอ้ความท่ี มอ.230/856 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เร่ือง ขอเปล่ียนแปลง  อ.001 

   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

มอ.204.2/134 แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ 

   วศิวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2558 วาระ 5.2 การขออนุมติัภาระงานการ 

   เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด      อ.002 

มคอ 2           อ.003 

มคอ.3           อ.004 

มคอ.5           อ.005 

ขอ้มูลการเขา้อบรมต่างๆ ของทางคณาจารยท่ี์ภาคมีขอ้มูล     อ.006 

ขอ้มูลวจิยัจากขอ้มูลก าหนดโครงการสัมมนาภาควชิา     อ.007 

แผน่พบัประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร        อ.008 

ก าหนดการรับนกัศึกษา ปีการศึกษา 2558       อ.009 

ตารางรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558     อ.010 

แผนการสอนอาจารยว์วิฒัน์        อ.011  

แผนการจดัซ้ือครุภณัฑ ์         อ.012 

คู่มือปฐมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปี 2558       อ.013  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการด าเนินงานทั้งดา้นการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพ ภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคท่ี์วางแผนไว ้
เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งผลิตมหาบณัฑิต และดุษฏีบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ พร้อมน าไปสู่การ
พฒันาของประเทศ โดยในการประเมินภาควิชาวิศวกรรมเคมีในคร้ังน้ีไดมี้การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกนัคุณภาพ AUN-QA ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ซ่ึงทางทีมผูรั้บผิดชอบไดเ้ขา้อบรบ เรียนรู้และ
น ามาปฏิบติัเพื่อการพฒันาของทางหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทางทีมผูรั้บผิดชอบจะน าไปใช้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ
และถูกตอ้งยิ่งข้ึนส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรมหาบณัฑิต และดุษฏีบณัฑิต ของสาขาวิศวกรรมเคมีในปี 
พ.ศ 2559 น้ี 

อยา่งไรก็ตามภาควิชาฯ จะรักษามาตรฐานหลกัสูตรและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองให้ไดผ้ลการประเมินท่ีดี
ข้ึนเพื่อการผลิตมหาบณัฑิต และดุษฏีบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถช่วยกนัปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร พร้อมการท างานวิจยั มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีการขอทุน
สนับสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง 
สามารถพฒันาเช่ือมโยงงานวิจยัสู่การเรียนการสอนโดยน าผลงานวิจยัมาเขียนต ารา และเช่ือมโยงงานวิจยัสู่
งานบริการวิชาการ เพื่อน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และจะช่วยกนัจดัการ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
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บทที ่1 

ส่วนน า 
  

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
 เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลใหแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัท าโครงการท่ีจดัให้มีมหาวิทยาลยัในภาคใต้ข้ึนตามแผนพฒันาภาคใต ้ในปีพ.ศ. 2508 
รัฐบาลอนุมติัในหลกัการ 2 ประการคือ 

1. ใหมี้มหาวทิยาลยัภาคใตโ้ดยมีศูนยก์ลางท่ี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี โดยใหมี้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ข้ึนก่อนและมีโครงการจดัตั้งคณะวชิาต่างๆ กระจายตามจงัหวดัต่างๆ ในภาคใต ้ 

2. ใหมี้งบประมาณเพื่อด าเนินการตามขอ้ 1 ในปี 2509 เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท 
คณะกรรมการพฒันาภาคใตชุ้ดน้ี ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลยัภาคใตข้ึ้นในปี พ.ศ. 
2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมนัตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เร่ิมด าเนินการให้มีการ
ก่อสร้างมหาวิทยาลยัท่ีต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ในปี พ.ศ. 2509 ในขณะท่ีด าเนินการ
ก่อสร้างท่ีจงัหวดัปัตตานีนั้น มหาวิทยาลยัยงัไม่มีช่ือเป็นทางการจึงใช้ช่ือว่า "มหาวิทยาลยัภาคใต"้ ต่อมา
ภ ายห ลังพ ระบ าทสม เด็ จพ ระ เจ้ าอ ยู่หั ว ได้พ ระราชท าน ช่ื อ  เม่ื อว ัน ท่ี  22 กัน ย ายน  2510 ว่ า 
"มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานนัดรศกัด์ิของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณน้ี มหาวิทยาลยัจึงก าหนดวนัท่ี 22 กนัยายน ของทุกปีเป็น "วนัสงขลา
นครินทร์") 
 
วสัิยทัศน์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 "มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าในระดบัภูมิภาคเอเชีย ท าหนา้ท่ีผลิตบณัฑิต 
บริการวชิาการ และท านุบ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวจิยัเป็นฐาน"  
 
ประวตัิความเป็นมาของภาควชิา / หลกัสูตร 

   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2516 โดยสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี และไดเ้ปิดสอนในหลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในปีพ.ศ. 
2534 และพ.ศ. 2545 ตามล าดบั ภาควิชาวศิวกรรมเคมีไดด้ าเนินการระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2541 ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีการปรับปรุงมาตรฐาน องคป์ระกอบ/ดชันีช้ี
วดั เพื่อความเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการสอน

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และให้ปริญญาคร้ังแรกในปี 
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พ.ศ. 2518 

ในปี พ.ศ. 2520   ภาควชิาวศิวกรรมเคมีไดย้า้ยสถานท่ีจากอาคารสตางค ์มงคลสุข 
มายงัอาคารวศิวกรรมเคมีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ในปีการศึกษา 2533   ภาควชิาวศิวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลกัสูตรวศิวกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต 

ในปีการศึกษา 2545   ภาควชิาวศิวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลกัสูตรวศิวกรรม 
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

ในปีการศึกษา 2550  วศิวกรรมเคมี ไดเ้ปิดการสอนหลกัสูตรวศิวกรรม 
ศาสตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

ในปีการศึกษา 2552  ภาควชิาวศิวกรรมเคมีไดรั้บการจดัตั้งโครงการสู่ความเป็นเลิศ 
    สาขาวศิวกรรมเคมี และปิดโครงการแลว้ในปีการศึกษา 2556 

 
ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 

  ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต เพื่อผลิต
วิศวกรเคมีท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นท าเป็น สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ งต้องมี
จรรยาบรรณในสายวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากภารกิจเร่ืองการเรียนการสอนแล้ว
ภาควชิาฯ ยงัรับผดิชอบในเร่ืองการวจิยั และการใหบ้ริการวชิาการดา้นวศิวกรรมศาสตร์แก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน
อีกดว้ย 

 
วสัิยทัศน์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวศิวกร สร้างผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล และตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม 
 
พนัธกจิ  

1. ผลิตวศิวกรเคมี ท่ีคิดเป็นท าเป็น มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบต่อ 
สังคม 

2. สร้างองคค์วามรู้ทางวศิวกรรมเคมี ท่ีเหมาะกบัทอ้งถ่ินและขยายสู่สากล 
3. สร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งต่อสังคม 
4. บูรณาการองคค์วามรู้จากผลงานทางวชิาการสู่การสอน  
5. ใหก้ารบริการวชิาการแก่ชุมชน 
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เป้าประสงค์ 
1.  เพื่อเสริมสร้างงานวิจยัในสาขาท่ีมีศกัยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 
2.  เพื่อสร้างและถ่ายทอดผลงานวจิยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ และเช่ือมโยงสู่สากล  
3.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
4.  เพื่อบูรณาการองคค์วามรู้สู่สังคมและชุมชน  
5.  เพื่อบริหารจดัการองคก์รเชิงรุกอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวฒันธรรมองคก์ร สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจดัการ

ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 
หมายเหตุ: เน่ืองจากในช่วง 1 ปีของการรายงานผลรอบปีการศึกษา 2558 (ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 

2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559) โครงสร้างของการบริหารของทางภาควชิาวศิวกรรมเคมีมีการปรับเปล่ียน
เป็น 2 ช่วงดงัน้ีคือ 

ช่วงท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ระยะเวลา 8 เดือน 
ช่วงท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลา 4 เดือน 
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                                         โครงสร้างการบริหาร (ช่วงที ่1) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
รายช่ือผู้บริหาร  
รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานุช  แสงวเิชียร             หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยก์ุล      รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝ่ายวจิยัและ 
                                                                               บณัฑิตศึกษา / ประธานบริหารหลกัสูตรป.โทและป.เอก                                                                            
รองศาสตราจารย ์ดร.ลือพงศ ์ แกว้ศรีจนัทร์          รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝ่ายวชิาการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สินินาฏ  จงคง                   รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝ่ายบริการวชิาการ 
                                                                               และประกนัคุณภาพ 

 
 

 

รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝ่ายวิจยัและบณัฑิตศึกษา /ประธานบริหาร

หลกัสูตรป.โท และ ป.เอก 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายบริการวชิาการ 

และประกนัคุณภาพ 

 

 

 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

ฝ่ายบริการวชิาการและประกนั

คุณภาพ 

  

เลขานุการภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

  

คณาจารยป์ระจ าภาควชิา 

 

 

 

ผูช่้วยหัวหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายปฏิบติัการวจิยั 

 

  ส านกังานภาควชิา 

(นกัวชิาการอุดมศึกษา,พนกังานธุรการ) 

  พนกังานธุรการ) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นกัวทิยาศาสตร์, ช่างเทคนิค,วศิวกร)    

 

 

 

               หอ้งปฏิบติัการ) 

 

หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
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    โครงสร้างการบริหาร (ช่วงที ่2) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

รายช่ือผู้บริหาร  
รองศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ  เจษฎพ์ฒันานนท์            หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวไิล                      รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
                                                                                        และวจิยั/ประธานบริหารหลกัสูตรป.โท และ ป.เอก 
รองศาสตราจารย ์ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธ์ิ               รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝ่ายวชิาการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรัสวดี  กงัสนนัท ์                     รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝ่ายกิจการ 
                                                                                        นกัศึกษาและวเิทศสัมพนัธ์ 

 
 
 
 

รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวิจยั /ประธานบริหาร

หลกัสูตรป.โท และ ป.เอก 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายบริการวชิาการ 

และประกนัคุณภาพ 

 

 

 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและวเิทศ

สมัพนัธ์ 

ฝ่ายวชิาการ 

  

เลขานุการภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

  

คณาจารยป์ระจ าภาควชิา 

 

 

 

ผูช่้วยหัวหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

ฝ่ายปฏิบติัการวจิยั 

 

  ส านกังานภาควชิา 

(นกัวชิาการอุดมศึกษา,พนกังานธุรการ) 

  พนกังานธุรการ) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นกัวทิยาศาสตร์, ช่างเทคนิค,วศิวกร)    

 

 

 

               หอ้งปฏิบติัการ) 

 

หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
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บทที ่2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

 
ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

 

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี)  

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์    

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง
หรือสัมพนัธ์
กบัสาขาที่
เปิดสอน 

หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

1 ผศ.ดร.กุลชนาฐ  

ประเสริฐสิทธ์ิ*          

3-9099-00526-77-1 

1  รศ.ดร.กุลชนาฐ  

ประเสริฐสิทธ์ิ               

3-9099-00526-77-1 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2538 
M.S. (Chemical 
Engineering), 2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), 2546 

  เปล่ียนแปลง
ตามบนัทึก
ขอ้ความท่ี 
มอ.230/856 
ลงวนัท่ี     
30 กนัยายน 
2558  
(อ.001) 

2  ผศ.ดร.ราม              

แยม้แสงสังข ์             

3-1009-04848-17-9 

2   รศ.ดร.ผกามาศ       
เจษฎพ์ฒันานนท*์ 
3-9099-00058-04-2 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
ม.สงขลานครินทร์, 2538 
 M.Sc. (Environmental 
Diagnostics),            
Cranfield University, 
U.K., 2540                                                 
Ph.D. (Bioscience and 
Technology), Canfield 
University, U.K., 2544 

  เปล่ียนแปลง
ตามบนัทึก
ขอ้ความท่ี 
มอ.230/856 
ลงวนัท่ี     
30 กนัยายน 
2558 
(อ.001) 

3 ผศ.ดร.ลือพงศ ์       

แกว้ศรีจนัทร์           

3-8016-00310-77-7 

3 รศ.ดร.สุภวรรณ 
   ฏิระวณิชยก์ุล*                
3-1024-01021-61-6 

วท.บ.(เคมี), 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2525               
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 
ม. เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี, 2533                                          

  เปล่ียนแปลง
ตามบนัทึก
ขอ้ความท่ี 
มอ.230/856 
ลงวนัท่ี     
30 กนัยายน 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง
หรือสัมพนัธ์
กบัสาขาที่
เปิดสอน 

หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
พลงังาน),       
ม. เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี, 2547 

2558 
(อ.001) 

4 ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  

รัตนวไิล*                    

3-9099-00478-00-9 

 

4  รศ.ดร.สุกฤทธิรา   
รัตนวไิล                        
3-9099-00478-00-9 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2536 
M.S. (Chemical and 
Petroleum Refining 
Engineering), 2539 
Ph.D. (Chemical and 
Petroleum Refining 
Engineering), Colorado 
School of Mines, 
U.S.A., 2544 

  เปล่ียนแปลง
ตามบนัทึก
ขอ้ความท่ี 
มอ.230/856 
ลงวนัท่ี     
30 กนัยายน 
2558  
(อ.001) 

5 ดร.สินินาฏ  จงคง* 

3-9099-00250-71-7 

5 ผศ.ดร.สินินาฏ  

จงคง* 

3-9099-00250-71-7 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2546 
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 
2550 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
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1) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั หรือ 

2) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไป
ในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั 

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

ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.S. (Chemical Engineering), 
2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
2546 

  

2 รศ.ดร.จนัทิมา ชัง่สิริพร วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด.(เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม), 
2548   

  

3  รศ.ดร.ชญานุช แสงวเิชียร วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) , 2538  
M.S (Chemical 
Engineering),  2541                          
Ph.D. Chemical Engineering), 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

 2545 
 

4 รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร วท.บ. (เคมีเทคนิค), 2518                                                               
D.E.A. (Chemical  Engineering), 
2521                                           
D. Ing (Chemical Engineering), 
2525 

  

5 รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพ์ฒันานนท ์ วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.Sc. (Environmental 
Diagnostics),  2540                                                  
Ph.D. (Bioscience and 
Technology), 2544 

  

6 รศ.ดร.ลือพงศ ์ แกว้ศรีจนัทร์ วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2528                                                                 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2533                                              
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2542 

  

7 รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวไิล      วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2536 
M.S. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2539 
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2544 

  

8 รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยก์ุล   วท.บ.(เคมี), 2525               
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2533                                          
ปร.ด.(เทคโนโลยพีลงังาน), 2547 

  

9 ผศ.ดร.ราม  แยม้แสงสังข ์ B.S. (Chemical Engineering), 
2539                                     
Ph.D. (Agricultural Engineering), 
2543 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

10 ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2546 
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 2550 

  

11 ผศ.ดร.สุรัสวดี กงัสนนัท ์ วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2545                                                         
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี), 
2552 

  

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
 



17 
 

ตารางที ่1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ      
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5, 9, 10)   
อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั และ
อาจารย์ทีป่รึกษาการ

ค้นคว้าอสิระ 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์ 
การท าวจัิย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ทีป่รึกษา
หลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 

ไม่
มี 

 ป.โท ป.เอก 
1. รศ.ดร.กุลชนาฐ 
   ประเสริฐสิทธ์ิ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.S. (Chemical Engineering), 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 2546 

 
 

 2 2 

2. รศ.ดร.จนัทิมา 
    ชัง่สิริพร 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม), 2548   

 
 

 2 - 

3. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวเิชียร 
 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538  
M.S. (Chemical Engineering), 2541                          
Ph.D. (Chemical Engineering), 2545 

 
 

 - 2 

4. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 
    (อ.002) 

วท.บ. (เคมีเทคนิค), 2518                                                               
D.E.A. (Chemical Engineering), 
2521                                           
D. Ing (Chemical Engineering), 
2525 

 
 

 3 6 

5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพ์ฒันานนท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.Sc. (Environmental Diagnostics),            
2540                                                 
Ph.D. (Bioscience and Technology),  
2544 

 
 

 - 2 

6. รศ.ดร.ลือพงศ ์
    แกว้ศรีจนัทร์ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2528                                                                 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2533                                              
Ph.D. (Chemical and Petroleum 

 
 

 - 2 
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อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั และ
อาจารย์ทีป่รึกษาการ

ค้นคว้าอสิระ 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์ 
การท าวจัิย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ทีป่รึกษา
หลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 

ไม่
มี 

 ป.โท ป.เอก 
Refining Engineering), 2542 

7. รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
    รัตนวไิล      

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2536 
M.S. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2539 
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2544 

 
 

 - 3 

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยก์ุล   

วท.บ. (เคมี), 2525               
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2533                                          
ปร.ด. (เทคโนโลยพีลงังาน), 2547 

 
 

 1 3 

9.  ผศ.ดร.พรศิริ 
     แกว้ประดิษฐ ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2542  
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2546                                                                    
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 2551 

 
 

 - 1 

10. ผศ.ดร.ราม   
      แยม้แสงสังข ์

B.S. (Chemical Engineering), 2539                                     
Ph.D. (Agricultural Engineering), 
2543 

 
 

 - 3 

11. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2546 
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 2550 

 
 

 1 - 

12. ผศ.ดร.สุรัสวดี 
      กงัสนนัท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2545                                                         
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี), 2552 

 
 

 - 1 

13.ดร.ณัฐวรรณ   
     ปิติพืชญ ์

วศ.บ.(วศิวกรรมเคมี), 2547 
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี) , 2553 

 
 

 2 - 

14.รศ.ดร.จรัญ 
     บุญกาญจน์ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2529  
M.S. (Chemical Engineering), 2538                              
Ph.D. (Chemical Engineering), 2541 

 
 

 - 1 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ........................................................................................... 

(หากขอ้น้ี เกณฑข์อ้ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ไม่น าไปตดัสินวา่การด าเนินงานไม่ไดม้าตรฐาน แต่เป็น
ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารหลกัสูตรน าไปพฒันา) 
 
ตารางที ่1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

อาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

ม ี(ดงัแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

1. รศ.ดร.จนัทิมา 
    ชัง่สิริพร 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม), 2548   

 
 

   

2. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวเิชียร 
 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538  
M.S. (Chemical Engineering), 2541                          
Ph.D. (Chemical Engineering), 2545 

 
 

   

3. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 

วท.บ. (เคมีเทคนิค), 2518                                                               
D.E.A. (Chemical Engineering), 2521                                           
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อาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

ม ี(ดงัแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

D. Ing (Chemical Engineering), 2525 
5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพ์ฒันานนท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.Sc. (Environmental Diagnostics),            
2540                                                 
Ph.D. (Bioscience and Technology),  
2544 

 
 

   

6. รศ.ดร.ลือพงศ ์
    แกว้ศรีจนัทร์ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2528                                                                 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2533                                              
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2542 

 
 

   

7. รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
    รัตนวไิล      

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2536 
M.S. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2539 
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2544 

 
 

   

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยก์ุล   

วท.บ. (เคมี), 2525               
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2533                                          
ปร.ด. (เทคโนโลยพีลงังาน), 2547 

 
 

   

9. รศ.ดร.กุลชนาฐ 
    ประเสริฐสิทธ์ิ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.S. (Chemical Engineering), 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 2546 

 
 

   

10.  ผศ.ดร.พรศิริ 
      แกว้ประดิษฐ ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2542  
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 2546                                                                    
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 2551 
 

 
 

   

11. ผศ.ดร.ราม   
      แยม้แสงสังข ์

B.S. (Chemical Engineering), 2539                                     
Ph.D. (Agricultural Engineering), 
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อาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

ม ี(ดงัแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่ม ี

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

2543 
12. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2546 
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 2550 

 
 

   

13. ผศ.ดร.สุรัสวดี 
     กงัสนนัท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2545                                                         
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี), 2552 

 
 

   

14. รศ.ดร.ยทุธนา  
     ฏิระวณิชยก์ุล 

วท.บ. (ฟิสิกส์), 2526  
วท.ม. (เทคโนโลยพีลงังาน), 2530 
ปร.ด. (เทคโนโลยพีลงังาน), 2547 

 
 

   

15. ดร.มณเทพ                     
เกียรติวีระสกุล                               

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า), ม.สงขลา
นครินทร์, 2528 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), ม.สงขลา
นครินทร์, 2534 
Mphil. (Communications 
Engineering), The U. of Leed, 
U.K.,2543 
Ph.D. Electronic and Communications 
Eng), Brunel U.,U.K.,2547 

 
 

  
 

 

16. ดร.สาครินทร์   
     ไขศรี 

วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 2553  
 

   
 

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
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3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวทิยาลยั และ
ไดแ้จง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 

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

ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7)  

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 ศาตราภิชาน ดร.ววิฒัน์  
   ตณัฑะพาณิชกุล   

B.Eng. (Chem. Eng.) 
1973 
M.Eng. (Chem. Eng.) 
1975 
Ph.D. (Chem. Eng.) 1978 

    

2 ดร.ณัฐวรรณ ปิติพืชญ ์ วศ.บ.(วศิวกรรมเคมี), 
2547 
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตร
เคมี) , 2553 

    

3 รศ.ดร.กลัยา  ศรีสุวรรณ วท.บ. (เคมีวศิวกรรม), 
2518    
วท.ม. (เคมีเทคนิค), 2523 
D.E.A. (Chemical 
Engineering), 2528                     
D. Ing. (Chemical  
Engineering), 2531 
 

    

4 รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร วท.บ. (เคมีเทคนิค), 2518                                                               
D.E.A. (Chemical 
Engineering), 2521                                           
D. Ing (Chemical 
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Engineering), 2525 
5 รศ.ดร.กุลชนาฐ   
   ประเสริฐสิทธ์ิ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2538 
M.S. (Chemical 
Engineering), 2542 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), 2546 

    

6 ผศ.ดร.สุรัสวดี  กงัสนนัท ์ วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2545                                                         
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตร
เคมี), 2552 

    

7 รศ.ดร.ลือพงศ ์ 
   แกว้ศรีจนัทร์ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2528                                                                 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 
2533                                              
Ph.D. (Chemical and 
Petroleum Refining 
Engineering), 2542 

    

8 รศ.ดร.จนัทิมา  ชัง่สิริพร วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2536   
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 
2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม), 2548   

    

9 ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2546 
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 
2550 

10 รศ.ดร.ผกามาศ 
     เจษฎพ์ฒันานนท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2538 
M.Sc. (Environmental 
Diagnostics),            
2540                                                 
Ph.D. (Bioscience and 
Technology),  2544 

    

11 ผศ.ดร.กิตติภูมิ 

     ศุภลกัษณ์ปัญญา                               

วท.บ. (เคมี), 2544   
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 
2548 
วศ.ด. (วศิวกรรมเคมี), 
2553 

    

12 ดร.มณเทพ 

    เกียรติวีระสกุล                               

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 
ม.สงขลานครินทร์, 2528 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 
ม.สงขลานครินทร์, 2534 
Mphil. (Communications 
Engineering), The U. of 
Leed, U.K.,2543 

Ph.D. Electronic and 
Communications Eng), 
Brunel U.,U.K.,2547 

    

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
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  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ใน
การท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และได้

แจง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ........................................................................................... 

 
ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8)  

ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
1 นายเอกภพ  ทองตนั 1.Determination of Asphaltenes 

Content and Their Structures of 
L1 Crude Oil 
 
 
2.The Effect of Solvent Types on 
the Asphaltenes Precipitation and 
Their Structures of L1-Crude Oil 

1. การประชุมวชิาการนานาชาติ
วศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5 (The 
5th TIChE International 
Conference 2015) 
2. การประชุมวชิาการนานาชาติ
วศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5 (The 5th  
TIChE International Conference 
2015) 

2 นางสาวเกวลิน  ปฐมระวี Removal of H2S form Biogas by 
KMnO4 Impregnated Activated 
Carbon 

1. The 7th PSU-UNS International 
Conference on Engineering and 
Technology (ICET2015) วนัท่ี
ประชุม19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 
20 มิถุนายน พ.ศ.2558 

3 นางสาวศิรินนัท ์ พ่วงพ ี 1. Optimization of Nipa Sap 
Preparation for Ethanol 
Production 

1.การประชุมวชิาการ 
International Conference on 
Advanced Materials Science and 
Environmental Engineering 
(AMSEE2016) วนัท่ีประชุม
26 มิถุนายน พ.ศ.2559 - 
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27 มิถุนายน พ.ศ.2559 
จดัโดยScience and Engineering 
Research Center   
จงัหวดั เชียงใหม่ 

4 นายอรรถพล  โชโต 1. Sterilization of Oil Palm Fruit 
Using Radio-Frequency Heating 

1.การประชุมวชิาการInternational 
Conference on Biological, 
Chemical and Environmental 
Sciences (BCES-2014) วนัท่ี
ประชุม21 มกราคม พ.ศ.2557 - 
22 มกราคม พ.ศ.2557 
จดัโดยInternational Institute of 
Chemical, Biological & 
Environmental Engineering 
Conference 
 จงัหวดั ภูเก็ต 

5 นางสาวทศันีย ์ นุย้เลิศ 1. Production of Pellets Activated 
Carbon from Rubber Wood 
Charcoal by Potassium 
Hydroxide 

1.ประชุมวชิาการ International 
Conference on Science and 
Technology of Emerging 
Materials (STEMa2016)วนัท่ี
ประชุม27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 - 
29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จงัหวดั
ชลบุรี 

6 นายธชา เมฆวฒันา 1.Effect of Using Methyl Ester as 
a Cosolvent in Transesterification 

1.ประชุมวชิาการ International 
Conference on Science and 
Technology of Emerging 
Materials (STEMa2016)วนัท่ี
ประชุม27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 - 
29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จงัหวดั
ชลบุรี 

7 นางสาวปวรัช  ธรรมเสน่ห์ 1. Free Fatty Acid Reduction for 
Biodiesel Production in Reactive 
Distillation Column 

1.การประชุมวชิาการ 
International Conference on 
Advanced Materials Science and 
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Environmental Engineering 
(AMSEE2016) วนัท่ีประชุม
26 มิถุนายน พ.ศ.2559 - 
27 มิถุนายน พ.ศ.2559 
จดัโดยScience and Engineering 
Research Center   
จงัหวดั เชียงใหม่ 

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

1) มีผูส้ าเร็จการศึกษา....7....คน  
2) เผยแพร่ในการประชุมวชิาการท่ีมี proceedings จ านวน...7...ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพว์ชิาการ...-...ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ................................................................................................ 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. ....2555............ 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. ..2560..... 

 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
  ผา่น เพราะ ด าเนินงานผา่นทุกขอ้   
 ไม่ผา่น เพราะ ด าเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 

 

 



28 
 

 บทที ่3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีอาจเขียนบรรยายตวับ่งช้ีโดยรวมใหค้รอบคลุมประเด็นยอ่ย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินยอ่ย โดยอา้งอิงหลกัฐาน/เอกสารประกอบไปในเน้ือหาท่ีเขียน
บรรยาย และมีตารางขอ้มูลประกอบในแต่ละตวับ่งช้ี/ประเด็น หรือน าไปแยกไวใ้นส่วนภาคผนวกก็ได)้ 
ระดบัการประเมิน 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการด าเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาเพียงเล็กนอ้ยสามารถท าใหมี้คุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรดีกวา่
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นน า 
ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนวปฏิบติั
ชั้นน า 
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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  

  x     

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

   x    

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

x       

Overall       x     

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 
 มคอ2 (อ.003) 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes 
 มคอ2 (อ.003) 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

 มคอ2 (อ.003) 
 

 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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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] 
   x    

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

   x    

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

  x     

Overall opinion    x    

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
มีการวางแผนตาม มคอ.2 มคอ.2 (อ.003) 
2.2   The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
Up to date ในรายวชิาเลือกมีการวางแผน และปรับตาม มคอ 5 มคอ.5 (อ.004) 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
 http://www.chem.eng.psu.ac.th  
 
 
 
 
 
 

AUN 2 
Programme Specification 
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 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] 

  x     

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

 x      

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

 x      

Overall opinion  x      

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
ถูกระบุไวต้ั้งแต่ตน้ มีการทบทวนในจุดยอ่ย เร่ืองแผนการศึกษาใน
บางรายวชิา เพื่อให้เหมาะกบั นศ ท่ีรับเขา้เพื่อให้เป็นไปตาม learning 

มคอ 2(อ.003) และ มคอ 3 (อ.004)   

3.2  The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
มีการระบุส่งแผนการสอน และ มคอ 3 ก่อนสอน มคอ 2(อ.003) และ มคอ 3 (อ.004 
3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
ถูกระบุไวต้ั้งแต่ตน้ มีการทบทวนในจุดยอ่ย มคอ 2(อ.003) และ มคอ 3 (อ.004 
 

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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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] 

 x      

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

  x     

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

 x      

Overall opinion  x      

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
 มคอ 3 (อ.004) 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
 มคอ 3 (อ.004) 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 มคอ 3 (อ.004) 

 

 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

  x     

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

  x     

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

  x     

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

  x     

5.5 Students have ready access to 
appeal  procedure [8] 

     x      

Overall opinion   x     

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

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

 มคอ 3 (อ.003) และ มคอ 5 (อ.005) 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
grading are explicit and communicated to students 
 มคอ 3 (อ.003) และ มคอ 5 (อ.005) 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment 
 มคอ 3 (อ.003) และ มคอ 5 (อ.005) 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

 มคอ 3 (อ.003) และ มคอ 5 (อ.005) 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 มคอ 3 (อ.003) และ มคอ 5 (อ.005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

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]  

  x     

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

  x     

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

 x      

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

 x      

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

 x      

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

 x      

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

 x      

Overall opinion  x      

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 



36 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน 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 
 ประกาศต าแหน่งวชิาการ 

www.personnel.psu.ac.th/per10.html 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service 
  
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
  
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 
 

TOR / LU (เฉพาะหวัหนา้ภาคและ
ต าแหน่งท่ีสูงกวา่) www.tor.psu.ac.th 

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

ขอ้มูลการเขา้อบรมต่างๆ ของทาง
คณาจารยท่ี์ภาคมีขอ้มูล (อ.006) 

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

ขอ้มูลวจิยัจากขอ้มูลก าหนดโครงการ
สัมมนาภาควชิา (อ.007) 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
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Full-Time Equivalent (FTE)  

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

 
3 

 
9 

 
12 

 
15.5289 

 
100% 

Full-time Lecturers 1 1   2   1.724 100% 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 10 14 17.2413  
 
 

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

1 1.2315 3 14 : 3 

2 1.2315 0 14 : 6 

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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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] 

  x     

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

  x     

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

 x      

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

 x      

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

  x     

Overall opinion   x     

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน 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 
 

 

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

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

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

ขอ้มูลการเขา้อบรมต่างๆ ของทาง
บุคลากรท่ีภาควชิาท่ีมีขอ้มูล (อ.006) 

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

 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel  1   1 
Laboratory Personnel 1 1 2  4 
IT Personnel  1   1 
Administrative Personnel  1   1 
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

 3   3 

Total 1 7 2  10 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

  x     

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

   x    

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

  x     

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

  x     

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

 x      

Overall opinion   x     

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
 แผน่พบัประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร (อ.008) 

www.chem.psu.ac.th 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 แผนปฏิทินก าหนดการรับนกัศึกษา  

(อ.009) 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
 ตารางการสอบรายงานความกา้วหนา้ 

ประจ าปีการศึกษา 2258 (อ.010) 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
 
 

แผนการสอนท่าน อ.ววิฒัน์ (อ.011) 

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

www.chem.psu.ac.th /รูปกิจกรรม 
เปิดบา้นบณัฑิต, พบปะบุคลากร, big 
cleaning, ปฐมนิเทศ 

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 16 20 16 

2556 8 20 8 

2557 3 20 3 

2558 7 20 3 

http://www.chem.psu.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

      x     

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

         x     

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

        x     

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

    x      

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

 x      

Overall opinion          x     

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการด าเนินงาน 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 
  

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
 https://clib.psu.ac.th/home/ 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
 
 

แผนการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ (อ.012) 
และ website เบิกอุปกรณ์ 
www.chem.psu.ac.th 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and 
research 
  Wi-Fi, land 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined 
and implemented 
 คู่มือปฐมนิเทศนกัศึกษาประจ าปี 2558 

(อ.013) 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

 x      

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

 x      

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

 x      

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

 x      

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

 x      

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

x       

Overall opinion  x      

 

 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
  
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
  
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment 
  
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
  
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 
  
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
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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] 

   x    

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

   x    

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

  x     

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

  x     

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

 x      

Overall opinion   x     
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
 ตามตารางแนบ 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
 ตามตารางแนบ 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
  
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked 
for improvement 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

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

Academic Year Cohort Size 
% completed first degree in % dropout during 

1 
Years 

2 
Years 

>2  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 2 - - - 2 - - - 
2556 3 - 2 - 1 - - - 
2557 3 - 1 - - - - - 
2558 3 2 - - - - - - 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. คุณวฒิุและต าแหน่งของอาจารยไ์ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. บุคลากรสายสนบัสนุนมีความกระตือรือร้น มีการท างานเป็นทีม 
3. บุคลากรและนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี แห่งเดียวในภาคใต ้

 
จุดทีค่วรพฒันา ( 5 ประเด็น) 

1. การหางบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
2. การหาแหล่งทุนในการท าวจิยัจากภายนอก หรือความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม 
3. การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
4. เพิ่มจ านวนนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 

 
แนวทางการพฒันา 

1. จดักิจกรรมภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
2. จดัโครงการภาควชิาฯพบอุตสาหกรรมเพื่อขยายช่องทางในการท าวจิยั รวมถึงทุนวจิยัใหม้ากข้ึน 
3. ประชาสัมพนัธ์ ท าหลกัสูตรร่วม หาพนัธมิตรกบัมหาวทิยาลยัในประเทศใกลเ้คียง 

 
 

 


