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ค าน า 
 

        หลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าวิศวกรรม เค มี  คณะวิศวกรรมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน (Self Assessment 
Report: SAR) ปีการศึกษา 2559 ฉบบัน้ี เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ในช่วงปีการศึกษา 2559 ซ่ึงมีเกณฑ์
ในการประเมินคือ ผลงานต่างๆนบัตามปีปฏิทิน ส่วนจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา นกัศึกษา และอาจารย ์นับ
ตามปีการศึกษา โดยรายงานฉบบัน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการมีคุณภาพเพิ่มข้ึนในการด าเนินงานของหลกัสูตรฯ 
อยา่งต่อเน่ือง  
       หลกัสูตรฯ ไดด้ าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
หลกัสูตรฯ  และการเขียนรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพฉบบัน้ีเกิดจากความร่วมมือของบุคลากร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทางหลกัสูตรฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งภายนอกและภายในภาควิชาฯ 
เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ ให้มีระบบท่ี
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป 
        สุดทา้ยน้ี หลกัสูตรฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรของภาควิชาฯ  และหลกัสูตรฯ 
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกนัของทุกฝ่ายจะท าให้การประกนัคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นกลไกท าให้การด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ เป็นไปตาม
วสิัยทศัน์  พนัธกิจของภาควชิาฯ คณะฯ และมหาวทิยาลยัต่อไป 

  
                                                                                                                         

                                                                                    
ลงช่ือ                                                                    

                             
     (รองศาสตราจารย ์ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวไิล) 

     ประธานหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
         31  สิงหาคม  2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการด าเนินงานทั้งดา้นการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพ ภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคท่ี์วางแผนไว ้
เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ พร้อมน าไปสู่การพฒันาของประเทศ 
โดยในการประเมินภาควชิาวศิวกรรมเคมีในคร้ังน้ีไดมี้การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพ 
AUN-QA ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ซ่ึงทางทีมผูรั้บผิดชอบไดเ้ขา้อบรบ เรียนรู้และน ามาปฏิบติัเพื่อการ
พฒันาของทางหลกัสูตร ซ่ึงทางทีมผูรั้บผิดชอบจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเขา้ใจและถูกตอ้งยิง่ข้ึนเพื่อการปรับปรุง
หลกัสูตรมหาบณัฑิต และการพฒันาของภาควชิาวศิวกรรมเคมีต่อไป 

อยา่งไรก็ตามภาควิชาฯ จะรักษามาตรฐานหลกัสูตรและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองให้ไดผ้ลการประเมินท่ีดี
ข้ึนเพื่อการผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถช่วยกัน
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร พร้อมการท างานวิจยั มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีการขอทุนสนบัสนุนงานวิจยั
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง สามารถพฒันาเช่ือมโยง
งานวิจยัสู่การเรียนการสอนโดยน าผลงานวิจยัมาเขียนต ารา และเช่ือมโยงงานวิจยัสู่งานบริการวิชาการ เพื่อ
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน และจะช่วยกันจัดการการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
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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 ายหลังพ ระบ าทสม เด็ จ พ 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 

พ.ศ. 2518 
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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 
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    โครงสร้างการบริหาร  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 

ฝ่ายวชิาการ 

และประกนัคุณภาพ 

 

 

 

รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและวเิทศ

สมัพนัธ์ 

ฝ่ายวชิาการ 

  

เลขานุการภาควชิาวศิวกรรมเคมี 

  

คณาจารยป์ระจ าภาควชิา 

 

 

 

ผูช่้วยหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
              ฝ่ายปฏิบติัการวิจยั 

 

  
ส านกังานภาควชิา 

(นกัวชิาการอุดมศึกษา,พนกังานธุรการ) 

  พนกังานธุรการ) 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นกัวทิยาศาสตร์, ช่างเทคนิค,วศิวกร)    

 

 

 

               หอ้งปฏิบติัการ) 

 

หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 
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บทที ่2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์ปี 2558 

ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

1.  จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ไดแ้ละประจ าหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น 

 

2.  คุณสมบัติของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 

3.  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการใน 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 

4.  คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทาง
วชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการใน 5 ปียอ้นหลงั 

 

5.  คุณสมบัติของ อาจารย์ผูส้อน ท่ีเป็นอาจารยพ์ิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตอ้งมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปียอ้นหลงั มีชัว่โมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานั้น 

 

6.  คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการ
คน้ควา้อิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2.มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการใน 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
7.  คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์

ประจ าตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และมีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 
3 รายการใน 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั หรือ 
กรณี เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 
หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหัวขอ้
วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบนั
และแจง้ กกอ ทราบ 

 

8.  อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ตอ้ง
ไม่เป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรือท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

 

9.  คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้ง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และมีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการใน 5 ปี
ยอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 1. มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง หากไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์
หรือการคน้ควา้อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบนัและแจง้ กกอ 
ทราบ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

10.  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ตอ้งได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ 
น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข 
รายงานการค้นควา้หรือส่วนหน่ึงของการค้นควา้อิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้

 

11.  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ
บณัฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารยคุ์ณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นกัศึกษา 5 
คน การคน้ควา้อิสระ อาจารยคุ์ณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นกัศึกษา 15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเ้ทียบสัดส่วนนกัศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์ 1 
คนเทียบเท่ากบั นกัศึกษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน หากอาจารยคุ์ณวุฒิปริญญา
เอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการ
ระดบัรองศาสตราจารยข้ึ์นไป 1 คน ต่อนกัศึกษา 10 คน 

 

12.  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร /อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปี
ทีส่ าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรงหรือ
สัมพนัธ์กบั
สาขาทีเ่ปิด

สอน 

ผลงานทาง
วชิาการ* 

หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

1 รศ.ดร.กุลชนาฐ    
  ประเสริฐสิทธ์ิ*              
  3-9099-00526-77-1 

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

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

  ภาคผนวก 
1 

ภาคผนวก 
3 

2 รศ.ดร.ราม               
   แยม้แสงสังข ์               
  3-1009-04848-17-9 

2 รศ.ดร.ราม               
   แยม้แสงสังข ์               
  3-1009-04848-17-9 
 

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

  ภาคผนวก 
1 

ภาคผนวก 
3 

3 รศ.ดร.ลือพงศ ์        
  แกว้ศรีจนัทร์              
  3-8016-00310-77-7 

3 รศ.ดร.ลือพงศ ์        
  แกว้ศรีจนัทร์              
  3-8016-00310-77-7 
 

วศ.บ. (วศิวกรรม
เคมี), 2528                                                                 
วศ.ม. (วศิวกรรม
เคมี), 2533                                              
Ph.D. (Chemical 

  ภาคผนวก 
1 

ภาคผนวก 
3 



14 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปี
ทีส่ าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรงหรือ
สัมพนัธ์กบั
สาขาทีเ่ปิด

สอน 

ผลงานทาง
วชิาการ* 

หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

and Petroleum 
Refining 
Engineering), 2542 

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

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

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

  ภาคผนวก 
1 

ภาคผนวก 
3 

5 ดร.สินินาฏ   
  จงคง* 
  3-9099-00250-71-7 

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

วท.บ.(เคมี), 
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2525               
วศ.ม. (วศิวกรรม
เคมี), ม. เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี
, 2533                                          
ปร.ด. (เทคโนโลยี

  ภาคผนวก 
1 

ภาคผนวก 
3 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปี
ทีส่ าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรงหรือ
สัมพนัธ์กบั
สาขาทีเ่ปิด

สอน 

ผลงานทาง
วชิาการ* 

หมายเหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

พลงังาน),       
ม.เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี, 
2547 

หมายเหตุ : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

เกนิกว่า 1 หลกัสูตรไม่ได้และประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาทีจั่ดการศึกษาตามหลกัสูตรน้ัน 
รายละเอยีด 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต ่า

ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึน้ไป และมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวจัิย* 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิข้ันต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วชิาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (*) 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4,5) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่เกีย่วข้อง
กบัวชิาทีส่อน ** 
(ส าหรับอาจารย์

พิเศษ) 

จ านวนช่ัวโมงที่
สอนในรายวชิา

น้ัน ** 
(ส าหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

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.(เทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม), 2548   

    

3 รศ.ดร.ชญานุช  
   แสงวเิชียร 

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

    

4 รศ.ดร.ชาคริต  
   ทองอุไร 

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

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่เกีย่วข้อง
กบัวชิาทีส่อน ** 
(ส าหรับอาจารย์

พิเศษ) 

จ านวนช่ัวโมงที่
สอนในรายวชิา

น้ัน ** 
(ส าหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

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.(เทคโนโลยี
พลงังาน), 2547 
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ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ท างานที่เกีย่วข้อง
กบัวชิาทีส่อน ** 
(ส าหรับอาจารย์

พิเศษ) 

จ านวนช่ัวโมงที่
สอนในรายวชิา

น้ัน ** 
(ส าหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

9 รศ.ดร.ราม   
   แยม้แสงสังข ์

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

    

10 ผศ.ดร.สินินาฏ   
    จงคง 

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

    

11 ผศ.ดร.สุรัสวดี  
    กงัสนนัท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2545                                                         
วท.ด. (เทคโนโลยปิี
โตรเคมี), 2552 

    

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิข้ันต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลงั (**) 

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

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ทีเ่ป็นอาจารย์พเิศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิข้ันต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวชิาน้ันหรือสาขาวชิาทีสั่มพนัธ์กนัหรือสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลงั มี
ช่ัวโมงสอนไม่เกนิร้อยละ 50 ของรายวชิา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผดิชอบรายวชิาน้ัน (**) 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที ่1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ      
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6,11) 
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 

 
ภาคผนวก 1 

 1 - 

2. รศ.ดร.จนัทิมา 
    ชัง่สิริพร 

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

 
ภาคผนวก 1 

 1 - 

3. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวเิชียร 
 

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

 
ภาคผนวก 1 

 - 3 

4. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 
     

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

 
ภาคผนวก 1 

 1 6 

5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพ์ฒันานนท ์

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

 
ภาคผนวก 1 

 - 3 

6. รศ.ดร.ลือพงศ ์
    แกว้ศรีจนัทร์ 

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

 
ภาคผนวก 1 

 1 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 

 
ภาคผนวก 1 

 1 2 

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยก์ุล   

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

 
ภาคผนวก 1 

 2 2 

9.  ผศ.ดร.พรศิริ 
     แกว้ประดิษฐ ์

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

 
ภาคผนวก 1 

 - 1 

10. รศ.ดร.ราม   
      แยม้แสงสังข ์

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

 
ภาคผนวก 1 

 - 4 

11. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

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

 
ภาคผนวก 1 

 1 - 

12. ผศ.ดร.สุรัสวดี 
      กงัสนนัท ์

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

 
ภาคผนวก 1 

 1 1 

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6  คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ  
 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ั นหรือ
สาขาวชิาทีสั่มพนัธ์กนั และ  
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 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวจัิย 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 11  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นทีป่รึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึน้ไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
 
ตารางที ่1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

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   

 
ภาคผนวก 1 

   

2. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวเิชียร 
 

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

 
ภาคผนวก 1 

   

3. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 

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

 
ภาคผนวก 1 

   

5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพ์ฒันานนท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 2538 
M.Sc. (Environmental Diagnostics),            

 
ภาคผนวก 1 
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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 

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 

 
ภาคผนวก 1 

   

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 

 
ภาคผนวก 1 

   

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยก์ุล   

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

 
ภาคผนวก 1 

   

9. รศ.ดร.กุลชนาฐ 
    ประเสริฐสิทธ์ิ 

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

 
ภาคผนวก 1 

   

10.  ผศ.ดร.พรศิริ 
      แกว้ประดิษฐ ์

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

 
ภาคผนวก 1 

   

11. รศ.ดร.ราม   
      แยม้แสงสังข ์

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

 
ภาคผนวก 1 

   

12. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

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

 
ภาคผนวก 1 
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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 

13. ผศ.ดร.สุรัสวดี 
     กงัสนนัท ์

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

 
ภาคผนวก 1 

   

14.รศ.ดร.ยทุธนา  
     ฏิระวณิชยก์ุล 

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

 
ภาคผนวก 1 

  
 

 

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทาง
วชิาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวจัิย หรือ 
กรณ ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

    เป็นไปตามเกณฑ์  
           ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8, 9)  

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วจัิย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.รศ.ดร.เพญ็จิตร                
   ศรีนพคุณ 

วท.บ. (เคมี), 2526 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี), 
2530 
Ph.D. (Chemical 
Engineering), 2539 

 
ภาคผนวก 2 

   

2. รศ.ดร.กุลชนาฐ   
   ประเสริฐสิทธ์ิ 

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

 
ภาคผนวก 1 

   

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

 
ภาคผนวก 1 

   

4. ผศ.ดร.กิตติภูมิ 
    ศุภลกัษณ์ปัญญา                               

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

 
ภาคผนวก 1 

   

5. ผศ.ดร.สุรัสวดี           
    กงัสนนัท ์

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), 
2545                                                         
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตร
เคมี), 2552 

 
ภาคผนวก 1 
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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 

6 ผศ.ดร.สินินาฏ   
   จงคง 

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

 
ภาคผนวก 1 

   

7. 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 

 
ภาคผนวก 2 

   

ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 9  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 10)  

ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
1. นายอรรถพล โชโต 1. Sterilization of oil palm 

spikelets by dielectric heating 
2. Sterilization of oil palm fruit 
using radio-frequency heating 

1. SONGKLANAKARIN 
JOURNAL OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
2. BCES-2014 . 21-22 Jan 2014. 
Patong Beach, Phuket,Thailand : 
International Institute of 
Chemical, 
Biological&Environmental 
Engineering Conference 

2. นางสาวกนกกานต ์ ศรีนุ่น 1. Nipa Sap fermentation without 
yeast addition 
2.การหมกัไบโอเอทานอลของ
น ้าหวานของตน้จากดว้ยยสีต ์
ขนมปัง 
 
 
 

1. การประชุมวชิาการนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2017 
(PACCON 2017) วนัท่ี 2 - 
3 กุมภาพนัธ์  2560 จดัโดย 
Department of Industrial 
Chemistry, Faculty of Applied 
Science, King Mongkut's 
University of Technology North 
Bangkok   
2. วารสารวศิวกรรมสาร มก. ฉบบั
ท่ี 100 ปีท่ี 30 เมษายน-มิถุนายน 
2560 (หนา้ 43) 

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 10  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก 2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้า
หรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้น
ได้ 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

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

 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผา่น เพราะ ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ 
 ไม่ผา่น เพราะ ด าเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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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 าให้มีคุณภาพเพียงพอ
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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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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ในการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวงั (ELOs) ของหลกัสูตรปรับปรุง 2559 ทางภาควิชาไดใ้ชผ้ลการ

เรียนรู้คาดหวงั (ELOs) ท่ีไดจ้ากทางมหาวิทยาลยั/คณะก าหนด แต่หลงัจากท่ีไดมี้การรับฟังหลกัการประกนั

คุณภาพการศึกษา AUNQA ทางสมาชิกในภาคได้จดัสัมนาเพื่อก าหนด ELOs ให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ 

พันธกิจ ปรัชญาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ร่วมกับความต้องการจาก ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึง

ประกอบดว้ย มหาบณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูป้ระกอบการและคณาจารย ์ซ่ึงไดมี้การรวบรวมทั้งในดา้นวิชาการ

และ soft skills และส่ิงท่ีตอ้งการให้นกัศึกษาท่ีจะจบตอ้งมี รวมทั้งขอ้มูลจากศิษยเ์ก่าในช่วงวนัท่ีกลบัมารับ

ปริญญา ซ่ึงทางภาควิชามีแผนท่ีจะใช้ขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันานักศึกษา โดยให้คณาจารยท่ี์รับผิดชอบการ

ประชุมภาควิชาทราบ พร้อมแจง้นกัศึกษาถึงจุดท่ีควรพฒันา และด าเนินการต่อไป ซ่ึงหากทกัษะตวัไหนเป็น

ทกัษะท่ี นศ. ตอ้งมีการพฒันาเป็นพิเศษ ก็จะน ามาใช้ในการก าหนด ELOs ในรอบการปรับหลกัสูตรคร้ัง

ต่อไป แต่ทั้งน้ีจะเร่ิมน าไปใชใ้นวชิาท่ีมีความพร้อมก่อน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 
จากการท่ีหลกัสูตรไดรั้บ แผนการเรียนรู้ส่วนคาดหวงั (ELOs) 
ส่วนหน่ึมาจากขอ้ก าหนดจากทางมหาวทิยาลยั แสดงวา่ ELOs 
ดงักล่าวยอ่มสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือปรัชญกาการ
เรียนรู้ของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็น Generic ELOs   

3  

- มคอ.2 (ภาคผนวก ซ. มีขอ้เสนอแนะ
จากผูป้ระกอบการ) (ภาคผนวก 4) 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes 
ในส่วนของ ELOs ไดมี้แบ่งเป็น  
- Generic ELOs เช่นในดา้นของการท างานเป็นทีม การมี

วนิยั ตรงต่อเวลา และความสามารถในการส่ือสาร 
- Specific ELOs เช่นความรู้พื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

และวศิวกรรมศาสตร์ การออกแบบ การวเิคราะห์ขอ้มูล
และการจ าลองกระบวนการ  

1  

- มคอ.2 (แต่ไม่ไดร้ะบุวา่ expected 
learning outcomes ตวัใดเป็น subject 
specific and generic) (ภาคผนวก 4) 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
มีการทบทวนการก าหนด ELO เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของแต่ละ stake holder ซ่ึงไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั คณะ 
ภาควชิา ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาบณัฑิต โดยการจดัเป็นหวัขอ้สัมมนา
ของภาควชิา และใชข้อ้มูลแบบสอบถามป้อนกลบัจาก
มหาบณัฑิต ตอนท่ีมารับปริญญา  

3  

ขอ้มูลมหาบณัฑิตเม่ือกลบัมารับ
ปริญญา 

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

 

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

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
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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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ภาควิชาได้แสดงหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วย ELOs และแผนการศึกษาในเวปไซต์ของภาควิชา แผ่นพบั

ประชาสัมพนัธ์และคู่มือนกัศึกษา พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศ นอกจากน้ีทางภาควิชาไดมี้การจดัสัมมนาเพื่อ

ท าความเข้าใจกบัคณาจารยผ์ูส้อนในการวางแผนการสอน และการวดัและประเมินผลให้สอดคล้องกับ 

ELOs  ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในท่ีน้ีคือนกัศึกษาและคณาจารย ์

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

4 
 

- มคอ.2 แผน่พบั คู่มือนกัศึกษา
(ภาคผนวก 4) 
- www.chem.eng.psu.ac.th 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอยีดแผนการสอนามหลกัสูตรได้แขวนใน website ของภาควชิา 
www.chem.eng.psu.ac.th และอยู่ในคู่มือการศึกษาซ่ึงแจกในวนั
ปฐมนิเทศ  

4 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
รายละเอยีดแผนการสอนคามหลกัสูตรได้แขวนใน website ของภาควชิา 
www.chem.eng.psu.ac.th และอยู่ในคู่มือการศึกษาซ่ึงแจกในวนั
ปฐมนิเทศ  

4 
 

www.chem.eng.psu.ac.th 

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

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

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

http://www.chem.eng.psu.ac.th/
http://www.chem.eng.psu.ac.th/
http://www.chem.eng.psu.ac.th/
http://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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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

จากการทบทวนความสัมพนัธ์ระหว่างรายวิชาในระดบัต่าง ๆ กบั ELOs ท่ีก าหนดไวพ้บว่ามีแต่ละวิชามี

ล าดับความสัมพนัธ์ท่ีสอดคล้องกบั ELOs นอกจากน้ีมีการทบทวนรายวิชาเลือกให้มีความทนัสมยัและ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
 มีการประเมินผล ELOs ท่ีก าหนดในรายวชิาต่างๆวา่มีการกระจาย
อยา่งไร  

3 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 4) 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
 

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

 
- มคอ.2 (ภาคผนวก 4) 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
 

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

จากการปรับปรุงหลกัสูตรได้มีการทบทวนรายวิชาเลือกให้มีความ

ทนัสมยัและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2 
 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 4) 
- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
 

3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
  
3.2  The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
  
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
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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 

หลงัจากพิจารณาผลการด าเนินงานตาม AUN QA ของปีท่ีผา่นมา ทางภาวิชาไดน้ าผลการประเมินมาพูดคุย

ทั้งในส่วนของการให้ความรู้ การจดัสัมมนา และสนับสนุนให้คณาจารยเ์ขา้รับการอบรม เพื่อได้มีความ

เขา้ใจท่ีตรงกนัในการก าหนดแผนการสอนรายวิชาและจดักิจกรรมในชั้นเรียน เน่ืองจากท่ีผา่นมา แต่ละวิชา

ไดร้ะบุวธีิการเรียนการสอนและกิจกรรมแจง้นกัศึกษาใหท้ราบผา่นแผนการสอน แต่การก าหนดกิจกรรมใน

ขั้นเรียนอาจไม่สอดคลอ้งกบั ELOs ส าหรับในส่วนการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในหลกัสูตรไดมี้รายวิชาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะดา้นน้ีเช่น การสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ การวิเคราะห์

และการประเมินผลดว้ยตนเอง แต่ไม่ไดมี้การระบุไวใ้นรายงาน เช่นวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีทางภาควิชาได้

ก าหนดแผนเพื่อใหแ้ต่ละวชิาก าหนดกิจกรรมในขั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบั ELOs  ท่ีก าหนด 

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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

2 - มคอ.2 (ภาคผนวก 4) 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
มีการทวนสอบการจัดกจิกรรมในแต่ละวชิาให้สอดคล้องกับ - มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

ELOs ทีก่ าหนด 

3 

- มคอ.3 ของแต่ละรายวชิา (ภาคผนวก 5) 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
มีการการสอดแทรกในรายวชิาในเร่ืองการสืบเสาะ ค้นคว้า

ข้อมูล หรือความรู้ใหม่ๆ 

2 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 

 

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

  

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

  

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

จากท่ีผา่นมา การก าหนดคุณภาพของนกัศึกษาท่ีรับมาเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางภาควิชาฯ ท่ีก าหนดไว้

ใน มคอ.2 ซ่ึงมีการทบทวนและการพิจารณาการรับจากการสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียนโดยกรรมการ

หลกัสูตรของภาควิชา และน าแจง้ผลในท่ีประชุมภาควิชาทุกคร้ังท่ีมีการรับและไม่รับนกัศึกษา และน าแจง้

กรรมการบณัฑิตของทางคณะฯซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมาจากทุกภาควชิาเพื่อสามารถคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับศาสตร์ทางด้านน้ี นอกจากน้ีทางภาควิชามีการทบทวนจ านวนรับเข้าของ

นกัศึกษาทุกปี  ส่วนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์การจบของทางภาควิชาตามท่ีระบุใน 

มคอ.2 และผา่นตามเกณฑ์ของบณัฑิตวิทยาลยัรวมถึงเกณฑ์ดา้นทกัษะภาษาองักฤษอีกดว้ย ส าหรับการวดั

AUN 5 
Student Assessment 
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และประเมินผล ในแต่ละวิชาไดแ้จง้เกณฑ์การให้คะแนน องค์ประกอบของคะแนนและเกณฑ์การตดัเกรด 

ให้นกัศึกษาทราบ ซ่ึงบางวิชามีการใชก้ารตดัเกรดแบบอิงกลุ่มช่วย ส่วนการให้ผลป้อนกลบัผลการเรียนแก่

นกัศึกษา ไดมี้การก าหนดให้แต่ละวิชาประกาศผลคะแนนการสอบกลางภาคก่อนวนัส้ินสุดการถอนรายวชิา 

ส่วนการป้อนกลบัรายละเอียดในรายบุคคลข้ึนกบัแต่ละรายวิชา ส่วนการอุทธรณ์เร่ืองระดบัคะแนน หาก

นกัศึกษามีขอ้สงสัย นกัศึกษาตอ้งยืน่ค  าร้องผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ภาควชิา และคณะฯ ตามล าดบั 

 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 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        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
มีการประชุมภาควชิาเพื่อก าหนดเกณฑก์ารประเมินนกัศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบั ELOs เช่น รายวชิาสัมมนาจะเนน้ในเร่ือง
การเขียนบทความวชิาการและการน าเสนอ  

2 
 

- 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
ในแต่ละวชิามีการแจกแผนการสอนใหก้บันกัศึกษาซ่ึงแสดง
ช่วงเวลาของการสอบกลางภาคและปลายภาค พร้อมทั้ง
รายละเอียดของคะแนน วธีิการตดัเกรดซ่ึงรายวชิาส่วนใหญ่
ใชก้ารอิงเกณฑ ์นอกจากน้ีแต่ละวชิาไดใ้หผ้ลป้อนกลบัการ
สอบกลางภาค การทดสอบยอ่ย หรือการน าเสนอ เพื่อให้
นกัศึกษาไดใ้ชใ้นการพฒันาตนเอง แต่ยงัไม่เป็นระบบท่ี
ชดัเจน 

3 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
- มคอ.5 (ภาคผนวก 6) 
 

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

2 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 
- มคอ.5 (ภาคผนวก 6) 
- แบบฟอร์มประเมินขอ้สอบ (ภาคผนวก 8) 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
ส่วนใหญ่แต่ละวชิาจะมีการแจง้คะแนนสอบกลางภาคให้
นกัศึกษาทราบก่อนหมดเขตการถอนวชิา และมีการสรุป
ขอ้ผดิพลาดในการทดสอบ พร้อมให ้นกัศึกษาไดโ้ตแ้ยง้/
รับทราบขอ้ผดิพลาด 

2 

- อาจารยป์ระกาศคะแนนในหอ้งเรียน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
แต่ละวชิาเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดน้กัศึกษาไดโ้ตแ้ยง้/

รับทราบขอ้ผดิพลาด รวมทั้งนกัศึกษาสามารถทบทวนระดบั

คะแนนไดต้อ้งยืน่ค  าร้องผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ภาควชิา และ

คณะ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนของระบบมหาวทิยาลยัสงขลาคริ

นทร์ 

3 

- ขั้นตอนการขอทบทวนระดบัคะแนนตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(ภาคผนวก 9) 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
  
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
  
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment 
  
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

  
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
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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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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 

มีการทบทวนอตัราก าลงัในท่ีประชุมทีมบริหารและท่ีประชุม

ภาควชิา 

3 

- แผนอตัราก าลงัจากคณะ (ภาคผนวก 10) 

- ต  าแหน่ง (ประกาศวนัรับต าแหน่งทาง

วชิาการ) (ภาคผนวก 12) 

- อาจารยส์อนดีเด่นชมเชย (ภาคผนวก 11) 

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

มีการกระจายภาระงานสอนใหค้ณาจารยใ์นภาควชิาโดยผา่นท่ี

ประชุมภาควชิาทุกภาคการศึกษา และตรวจสอบอตัราส่วน

ระหวา่ง Staff-to-student ratio 

3 

รายงานการประชุมภาควชิา 

(ภาคผนวก 19) 

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

มีการประกาศรับอาจารยใ์หม่ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั และ

เปิดโอกาสใหค้ณาจารยทุ์กท่านไดร่้วมคดัเลือกอาจารยใ์หม่ 

พร้อมทั้งแจง้ใหอ้าจารยใ์หม่ทราบถึงเกณฑก์ารประเมินการ

ปฏิบติังานก่อนท่ีจะกรอกขอ้ตกลงการปฏิบติังานและรับการ

ประเมิน 

3 

- ประกาศเกณฑก์ารรับแต่ละต าแหน่ง 

(ภาคผนวก 12) 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

ไดมี้การแจง้ใหค้ณาจารยท์ราบถึงเกณฑก์ารประเมินการ

ปฏิบติังาน และร่วมกนัก าหนดสมรรถนะท่ีพึงประสงคก่์อน

กรอกขอ้ตกลงการปฏิบติังานและรับการประเมินในการ

รายงานการสัมมนาภาควชิา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
สัมมนาภาควชิา  

3 
 

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

ในการสัมมนาภาควชิาไดส้อบถามใหค้ณาจารยทุ์กท่าน

ก าหนดแผนการพฒันาตนเอง พร้อมทั้งภาควชิามีงบ

สนบัสนุนการพฒันาตนเอง โดยพิจารณาถึงล าดบัความส าคญั

ในการพฒันา 

3 

ขอ้มูลการเขา้อบรมต่าง ๆ    (ภาคผนวก 

13) 

 

 

 

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

มีการประกาศและสรรหาอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข

อาจารยดี์เด่นในดา้นต่างๆ ตามเกณฑข์องคณะมหาวทิยาลยั 

และหน่วยงานอ่ืนๆ ผา่นท่ีประชุมภาควชิา และร่วมแสดง

ความยนิดีกบัอาจารยผ์ูไ้ดรั้บรางวลัหรือต าแหน่งผา่นท่ีประชุม

ภาควชิาฯ 

3 

 

- ประกาศแจง้ชมเชยอาจารยผ์ูส้อนดีเด่น/

อาจารยท่ี์ไดรั้บรางวลั (ภาคผนวก 11) 

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

ภาควชิาไดเ้ก็บขอ้มูลงานวจิยัและผลงานตีพิมพข์องคณาจารย์

ประจ าในหลกัสูตร โดยผา่นฐานขอ้มูลของทางคณะและ

มหาวทิยาลยั 

 

- การติดตาม Update ขอ้มูลงานวจิยั/

ผลงานตีพิมพ ์(เวบ็ไซด ์งานวจิยัของคณะ 

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

research และผลงานวจิยั/ตีพิมพ ์

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

http://www.eng.psu.ac.th/research/faculty-research%20และ
http://www.eng.psu.ac.th/research/faculty-research%20และ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมรับการประเมินผลงานจาก สกว. (เฉพาะ

สาขาวศิวกรรมเคมีทัว่ประเทศ) 

2 

 

Full-Time Equivalent (FTE)  

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors      
Associate/ 
Assistant Professors 

 
3 

 
9 

 
12 

 
 

 
100% 

Full-time Lecturers 1    1  100% 

Part-time Lecturers      

Visiting Professors/ 
Lecturers 

     

Total 4 9 13  100% 
 
 
 
 

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

1 13.33 13.33 13 : 5 

2 8.22 8.22 13 : 5 
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Research Activities  

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2559               3     3  

2558    1 1  

2557  2  15 17  

2556    16 16  

2555    6 6  
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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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ในส่วนของหอสมุด ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยกี์ฬาและนันทนาการ ศูนยอ์าหาร กองกิจการนักศึกษา และ

หอพกันักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเป็นผูก้  าหนดอตัราก าลงัและเกณฑ์การรับเจา้หน้าท่ี ซ่ึงจากการส ารวจ

ขอ้มูลป้อนกลับจากนักศึกษาพบว่าไม่มีประเด็นปัญหาในส่วนของการให้บริการ  แต่ในส่วนท่ีภาควิชา

จดัการเช่น เจา้หน้าท่ีห้องปฏิบติัและเจา้หน้าท่ีคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีการทบทวนอตัราก าลงัให้เหมาะสมโดย

พิจารณาจากปริมาณงานและจ านวนคน หากอตัราก าลงันอ้ยไป ภาควชิามีการรับบุคลากรเพิ่มดว้ยเงินรายได้

ภาควชิา โดยมีการคดัเลือกผา่นบุคคลากรของภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

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 

3 - มีในส่วนของภาควชิาฯ 

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

มีการประกาศรับบุคคลากรใหม่ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

และเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านไดร่้วมคดัเลือก 

พร้อมทั้งแจง้ใหบุ้คคลากรใหม่ทราบถึงเกณฑก์ารประเมินการ

ปฏิบติังานก่อนท่ีจะกรอกขอ้ตกลงการปฏิบติังานและรับการ

- เกณฑก์ารรับในต าแหน่งต่าง ๆ

(ภาคผนวก 12) 



51 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ประเมิน 

3 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

ในสัมมนาภาค ไดมี้การทวนสอบการท า TOR และ 

competences ระหวา่งสมาชิกภาควชิาและผูบ้ริหารภาควชิาวา่

เหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งหรือไม่ 

4 

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

- Competency 

(www.competency.psu.ac.th) 

สรุปผลการสัมมนาภาค 

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

ใหบุ้คคลากรทุกท่านก าหนดแผนการพฒันาตนเอง พร้อมทั้ง

ภาควชิามีงบสนบัสนุนการพฒันาตนเอง โดยพิจารณาถึงล าดบั

ความส าคญัในการพฒันา 

3 

- แผนการพฒันาใน Tor 

(www.tor.psu.ac.th) 

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

มีการประกาศใหบุ้คคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีคดัเลือก

เป็นบุคคลากรดีเด่นในดา้นต่างๆ รวมทั้งมีการแสดงความยนิดี 

กบัรางวลัหรือต าแหน่งท่ีไดรั้บน่ีประชุมภาควชิาฯ 

2 

 

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 

  

http://www.tor.psu.ac.th/
http://www.competency.psu.ac.th/
http://www.tor.psu.ac.th/


52 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

 

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

 

 

 

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 

 

 

 

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

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - - 
Laboratory Personnel 2 2 1 - 5 
IT Personnel - 1 - - 1 
Administrative Personnel 1 3 - - 4 
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

- - - - - 

Total 3 6 1 - 10 
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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 



55 
 

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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลกัสูตรไดมี้โครงการประชาสัมพนัธ์และก าหนดเกณฑ์
การรับนกัศึกษาไปยงัมหาวทิยาลยัต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหท้ั้ง นศ.ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3และ 4 ของภาควชิาอีกดว้ย 
มีการประกาศเกณฑก์ารรับท่ีชดัเจนการก าหนดคุณภาพของ
นกัศึกษาท่ีรับมาเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางภาควชิาฯ ท่ี
ก าหนดไวใ้น มคอ.2 ซ่ึงมีการทบทวนและการพิจารณาการ
รับจากการสัมภาษณ์ การสอบขอ้เขียนโดยกรรมการ
หลกัสูตรของภาควชิา และน าแจง้ผลในท่ีประชุมภาควชิาทุก
คร้ังท่ีมีการรับและไม่รับนกัศึกษา 

4 
 

- ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางคณะฯ และ

หลกัสูตรมีแผนและไดท้  าตามแผนท่ีตั้งไวใ้น

การประชาสัมพนัธ์ท่ีมหาวทิยาลยัเป้าหมาย

รวมทั้ง นศ.ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3และ 4 ของ

ภาควชิาอีกดว้ย (ภาคผนวก 14) 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 ภาควชิาไดใ้ชก้  าหนดเง่ือนไขและวธีิการรับนกัศึกษาโดยใช้
เกณฑรั์บนกัศึกษาของหลกัสูตร โดยผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

3 

- เกณฑใ์นการรับนกัศึกษาของหลกัสูตร 

(ภาคผนวก 4) 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ภาควชิาไดจ้ดัใหมี้การพบปะระหวา่งอาจารย ์บุคลากรและ
นกัศึกษาอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ังเพื่อติดตามผล
การศึกษา  
มีการประชุมเกรดของภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลการศึกษา
ของนกัศึกษาทุกคน 

3 
 

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

-ใบสรุปผลการพบปะระหวา่งอาจารย ์

บุคลากรและนกัศึกษา 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
นกัศึกษาทุกคนไดมี้โอกาสเยี่ยมชมโรงงานเพื่อใหไ้ดรั้บ
ประสบการณ์การท างานจริง นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้น
เรียน ภาควชิาไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมนอกชั้นเรียนโดยเนน้ให้
นกัศึกษาเป็นผูด้  าเนินการหลกั เช่น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม การแข่งขนักีฬาสีภาค กิจกรรม Big cleaning มอ. 
วชิาการ เพื่อส่งเสริมทกัษะการวางแผน การท างานเป็นทีม 
การส่ือสาร การกลา้แสดงออก และการตดัสินใจ รวมทั้งจดั
กิจกรรมใหห้น่วยงานภายนอกและศิษยเ์ก่าเขา้มาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบันกัศึกษา 

3 
 

แผนกิจกรรมภาควชิา (ภาคผนวก 16) 

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

จากนกัศึกษา เก่ียวกบัหน่วยสนบัสนุนต่างๆ 
- มีการจดัสัมมนาเร่ืองความปลอดภยัในการท า

ปฏิบติัการ  
- มีการประชุมภาควชิาดา้นความปลอดภยัของสถานท่ี 

มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยั ระบบแสงสวา่ง 
ระบบระบายอากาศ ทางออกฉุกเฉิน 

- มีการจดัสถานท่ีเพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชพ้ื้นท่ีในการ
ท ากิจกรรม และ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

- บอร์ดประชาสัมพนัธ์ทุนวิจยั เรียนต่อ 

แข่งขนั (ภาคผนวก 18) 

 

https://sis-hatyai7.psu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

2 
 

 

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 

2559 5 20 2 
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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        

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 
มีการสอบถามนกัศึกษา ทั้งศิษยเ์ก่าและปัจจุบนั หรือ
กล่องรับขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษา เก่ียวกบัหน่วย
สนบัสนุนต่างๆ หรือรวบรวมขอ้คิดเห็นจากนกัศึกษา
ในรายวชิาต่างๆ 

 
3 

 
 

- ตารางการจองหอ้งเรียน ขอ้มูลหอ้งเรียน หอ้ง

ประชุม -

http://phoenix.eng.psu.ac.th/stdinfo2/sch/ 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
นกัศึกษาและบุคคลาการสามารถใชบ้ริการห้องสมุด 
รวมทั้งเขา้ถึงฐานขอ้มูล online ท่ีมหาวทิยาลยั
สนบัสนุน 

3 
 
 

http://www.clib.psu.ac.th/news.php 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
จากผลการส ารวจขอ้มูลจากศิษยเ์ก่าและปัจจุบนัรวมทั้ง
คณาจารยพ์บวา่อุปกรณ์บางชนิดมีนอ้ยและไม่ทนัสมยั 
และบางวสัดุอาจมีไม่เพียงพอ ดงันั้นทางภาควชิาจึงจดั
ใหมี้การส ารวจวสัดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้
อยา่งทัง่ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยทางภาควชิาเองไดมี้
แผนการจดัซ้ือครุภณัฑ ์รวมทั้งระบบยมื/คืน อุปกรณ์ 
หรือเบิกสารเคมี 

3 
 

- แผนการจดัซ้ือครุภณัฑภ์าควชิา (ภาคผนวก 20) 

- 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 
 คณะและภาควชิาไดจ้ดัระบบ wifi เพื่อใหน้กัศึกษาและ
บุคลากรสามารถ online ได ้รวมทั้งมีระบบ LMS หรือ
ฐานขอ้มูล online 

2 

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

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined 
and implemented 
1 ในการปฐมนิเทศเขา้ภาควิชา หรือก่อนท าวทิยานิพนธ์
เพื่อใหไ้ดมี้การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั 
2 จดัท าระบบการเขา้ออก ภาควชิานอกเวลาราชการ 
และจดัเตรียมทางออกฉุกเฉินในภาควชิา กรณีท่ีเกิดเหตุ
อนัตราย 
3 มีการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการท างาน 
เช่นมีแสงสวา่งเพียงพอ มีแผนการปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศ ชุดปฐมพยาบาล และมีหอ้งท างาน
ของนศ  

3 

- คู่มือนกัศึกษาแจกตอนปฐมนิเทศ  

(ภาคผนวก 21) 

- แผนความปลอดภยั/อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
(ภาคผนวก 22) 
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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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
มีการส ารวจความคิดเห็นจากศิษยเ์ก่าในวนัท่ีมารับปริญญา 
นกัศึกษาปัจจุบนัในการท า workshop ถึงลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์
ทางผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการ ซ่ึงมีประเด็นหลกัท่ีตอ้งปรับปรุงคือการ
ใชภ้าษาองักฤษและการส่ือสาร  

3 

- มคอ.2 (ภาคผนวก 4) 

- มีขอ้เสนอแนะจากในการท า   

  workshop (ภาคผนวก 7) 

- power point กิจกรรม (ภาคผนวก 17) 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
มีการทวนสอบการจดั curriculum เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ELOs ท่ี
ก าหนด 

1 
 
 

- การประเมินหลกัสูตร 
 
 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment 
 มีการน าผลประเมินการสอน และผลประเมินจากรายวชิา จาก
นกัศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทางการสอน 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 

- มคอ.5 (ภาคผนวก 6) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐาน 

2  

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
1 นกัศึกษาไดท้  ากิจกกรรมในดา้นการบ าเพญ็ประโยชน์ 
2 นกัศึกษาไดฝึ้กการท างานเป็นทีม โดยผา่นกิจกรรมพฒันาต่างๆ 
เช่น การจดังาน มอ.วชิาการ การเป็น TA ช่วยในการคุมปฏิบติัการ
ของนอ้งปริญญาตรี 

2 
 

- มคอ.3 (ภาคผนวก 5) 

 

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

1 
 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
1 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

3 
- ตารางผูส้ าเร็การศึกษาในแต่ละปี 

(หนา้ 15) 

- ประชุมเกรด (ภาคผนวก 15) 

 

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

2 
- ตารางผูส้ าเร็การศึกษาในแต่ละปี 

(หนา้ 15) 

- ประชุมเกรด (ภาคผนวก 15) 

 

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 23) 

- รายงานความกา้วหนา้ของทุน 

(ภาคผนวก 24) 

 

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

1 
- สอบถามปากเปล่า 
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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 - - - - - - 
2559 5 1 - - - - - - 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง  

1. คุณวฒิุและต าแหน่งของคณาจารยไ์ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. เป็นสาขาท่ีนกัศึกษาสนใจในระดบัตน้ๆ ของคณะ จึงท าใหน้กัศึกษาท่ีมีคะแนนสูงเขา้มาเรียน 
3. บุคลากรสายสนบัสนุนมีความกระตือรือร้น ท างานเป็นทีม 
4. บุคลากรและนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์ท่ีดีมากจากการท ากิจกรรมร่วมกนั 
5. ศิษยเ์ก่าโดยเฉพาะท่ีจบมหาบณัฑิตใหก้ารสนบัสนุนในการหาแหล่งฝึกงานและท่ีท างานใหก้บั

นกัศึกษาของภาควชิาเป็นอยา่งดี 
 

จุดทีค่วรพฒันา  
1. การหางบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองมือทดแทนของเคร่ืองมือท่ีลา้สมยั 
2. การหาแหล่งทุนในการท าวจิยั 
3. การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

 
แนวทางการพฒันา 

1. จดักิจกรรมอบรมภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา  
2. จดัโครงการภาควชิาพบอุตสาหกรรม เพื่อขยายช่องทางในการวจิยั และการไดม้าซ่ึงแหล่งทุน 
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บทที ่5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

ภาคผนวก รายละเอยีด 
1 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกั 
2 ประสบการณ์การท าวิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบ

วทิยานิพนธ์ท่ีผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
3 มอ 950/1541 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เร่ืองขอเปล่ียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
4 มคอ.2 
5 มคอ.3 
6 มคอ.5 
7 ผลประเมินการฝึกงานจากผูป้ระกอบการ 
8 แบบฟอร์มประเมินขอ้สอบ 
9 ขั้นตอนการขอทบทวนระดบัคะแนนตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
10 แผนอตัราก าลงัจากคณะ 
11 ชมเชยอาจารยผ์ูส้อนดีเด่น 
12 ประกาศเกณฑก์ารรับแต่ละต าแหน่ง 
13 ขอ้มูลการเขา้อบรมต่าง ๆ 
14 การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
15 การประชุมเกรด 
16 แผนกิจกรรมนกัศึกษา  

17 Power point กิจกรรมบณัฑิต 
18 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ทุนวจิยั เรียนต่อ แข่งขนั และบอร์ดแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการ  

19 รายงานการประชุมภาควชิา เร่ืองภาระงานสอน 
20 แผนการจดัซ้ือครุภณัฑภ์าควิชา 
21 คู่มือนกัศึกษาไดแ้จกตอนปฐมนิเทศ 
22 แผนความปลอดภยั/อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
23 ผลประเมิน สกว.  

24 รายงานความกา้วหนา้ของทุน  
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