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ค าน า 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
เป็นหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะในกรอบ
วิชาชีพข้ันสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพเชิงวิจัยในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมอื่นๆ เพื่อผลิตบุคลากรทีม่ีความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้ งานวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมกับมีจิตส านึกในจรรยาบรรณที่ดีงาม
ส าหรับการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ที่สามารถรองรับกับปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมที่พัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการด าเนินการเพื่อบรรลวัุตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางหลักสูตรจึงได้จัดท ารายงานประเมินตนเองในระดับหลักสูตรตามแนวทาง 
AUN-QA ซึ่งครอบคลุมการประเมินในด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes)   รายละเอียดหลักสูต ร (Programme Specification) โครงสร้ าง
หลักสูตรและเนื้อหา (Programme Structure and Content)  วิธีจัดการเรียนการสอน (Teaching and 
Learning Approach) การประเมินนักศึกษา (Student Assessment)  คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff 
Quality)  คุณภาพบุคลากรสนับสนุน (Support Staff Quality) คุณภาพและการสนับสนุนนักศึกษา 
(Student Quality and Support) สิ่ งอ านวยความสะดวกและโครงสร้ างพื้ นฐาน (Facilities and 
Infrastructure) การส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) ผลลัพธ์ (Output)  การประเมินตนเอน
ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้เห็นจุดแข็งและจุดด้อยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาตนเองในปีต่อ ๆ ไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิง
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการแบบ PDCA ซึ่งมีการสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ  การประเมินผล และการ
น าผลประเมินสู่การพัฒนากระบวนการ โครงสร้างการบริหารหลักของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย การประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร การประชุมผู้บริหารภาควิชา การประชุมภาควิชา ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่าในภาพรวมหลักสูตรฯ มีโครงสร้างการประกันคุณภาพ จ าเป็นต้องปรับกระบวนการ
ด าเนินการในบางประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA  โดยเฉพาะเรื่องการ Benchmark ซึ่งยังเป็น
จุดด้อยในการพัฒนาตนเองอยู่มาก ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองในภาพรวม สามารถแสดงได้ดังนี้ 

เกณฑ์ 
ผลการประเมิน/
คะแนนประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.    
AUN 1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    4 
AUN 2 รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification)  3 

AUN 3 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา (Programme Structure and 
Content)   

4 

AUN 4 วิธีจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  3 

AUN 5 การประเมินนักศึกษา (Student Assessment)   3 

AUN 6 คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality)   4 

AUN 7 คุณภาพบุคลากรสนับสนุน (Support Staff Quality)  4 

AUN 8 คุณภาพและการสนบัสนนุนักศึกษา (Student Quality and 
Support)  

3 

AUN 9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and 
Infrastructure)  

3 

AUN 10 การสง่เสรมิคุณภาพ (Quality Enhancement)  3 
AUN 11 ผลลัพธ์ (Output) 3 
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บทท่ี 1 
ส่วนน า 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการด าเนินการบนพื้นฐานของปรัชญามุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะในกรอบวิชาชีพข้ันสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพเชิงวิจัยในการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ งานวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
พร้อมกับมีจิตส านึกในจรรยาบรรณที่ดีงามส าหรบัการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
ไทย ที่สามารถรองรับกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
ปรัชญาหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
และทักษะในกรอบวิชาชีพข้ันสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และมีคุณภาพเชิงวิจัยในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ งานวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมกับมี
จิตส านึกในจรรยาบรรณที่ดีงามส าหรับการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ที่
สามารถรองรับกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
  เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการปรับปรงุคุณภาพน้ าและ
บ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีสะอาด การจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในทุกภาคส่วนของการพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นไปได้
อย่างยั่งยืน กล่าวคือเกิดการป้องกันบ าบัดและลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
เพิ่มขึ้น และสามารถหมุนเวียนทรัพยากรต่าง ๆ ที่ผ่านการบ าบัด เช่น น้ าของที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต 
หรือการแปรรูปของเสียเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่ ท าให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเกิด
ความต้องการบุคลากรทั้งวิศวกรและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน
ระดับข้ันสูงเพื่อเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาน าไปสู่งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้วิชาการที่ทันสมัยเพื่องานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะเชิงวิศวกรรมข้ันสูงด้านการออกแบบควบคุม 
ดูแลกระบวนการ หน่วยปฏิบัติการด้านการบ าบัดมลพิษน้ า อากาศ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและมี
ศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง งานวิจัย และปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน และท้องถ่ิน 

 (2) เพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานหัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และของประเทศ  

 (3) เพื่อให้บริการและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาคราชการและเอกชน ทั้งในด้าน
วิชาการและการวิจัยซึ่งต้องใช้ความรู้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูง  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือใน
ด้านความรู้ ระหว่างนักวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ 

ระบบการศึกษา  
 การจั ดก าร ศึ กษ าเป็ น แบบ ระบบ ท วิภาค  ข้อ ก าห นดต่ างๆ  เป็ น ไป ตาม ระ เบี ยบ ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
ก. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับการให้คะแนนที่ก าหนดระดับข้ันสูงสุด
มีค่าเท่ากับ 4.00 
  2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

ก. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือวิทยศาสตร
บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หรือสาขาอื่น ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ -สุขภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 

ข. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร
บัณฑิตเช่น เคมี  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ที่มี
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 และกรณีที่นักศึกษาไม่ได้จบการศึกษาสายตรงวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ต้องให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
15 15 15 20 20 

หมายเหตุ: จ านวนนักศึกษาที่ระบุข้างต้นเป็นจ านวนรวมในแผนการศึกษาแผน ก แบบก1 และ แบบก2 โดย
จ านวนนักศึกษาส าหรับแผนการศึกษาประเภท แผน ก แบบ ก1 จ านวน 3 คน/ปี ทั้งนี้สามารถ
ปรับ จ านวนเพิ่ม-ลด ได้ตามความเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม มีจ านวนหน่วยกิต ตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี ้

แผน  ก  แบบ ก 1     36 หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2     36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ ์
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบ เท่า ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 

 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
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เกณฑ์
ข้อท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ ์
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่
น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามทีก่ าหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงู
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบ
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก 2 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ 
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและ
มีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 1 คน 
ต่อนักศึกษา 10 คน 

 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ี  
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หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ 
กกอ. ทางหลักสตูรฯ ได้ด าเนินการโดยหลักสูตร พ.ศ. 2555 ยังใช้เกณฑ์ สกอ. ปี 2548 เนื่องจากระบุไว้ในเล่ม
หลักสูตรก่อนหน้าแล้ว  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ........................................................................ 



12 
 

ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบง่ช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 
1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

ผลงานทาง
วิชาการ* 

ตรง สัมพันธ์ 

1. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม 
3-9699-00051-44-7 

1.รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยา
นนท์ 
3-8599-00085-87-3 

- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2533 
- M.Eng. Geotechnical 

Engineering, AIT, 2538 
- Ph.D.(Civil and 

Environmental 
Engineering), U. of 
Wisconsin-Madison, 
USA, 2545 

   

2. รศ.ดร.สุเมธ ไชย
ประพัทธ์ 
3-3099-01399-54-0 

2. รศ.ดร.สุเมธ ไชย
ประพัทธ์ 
3-3099-01399-54-0 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2537 
- M.S.(Environmental 

Engineering), Iowa State 
U., USA, 2540 

- Ph.D.(Biological and 
Agricultural Engineering), 
North Carolina State 
U.,USA, 2545 

   

3. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 
3-1998-00003-36-7 

3. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล* 
3-1998-00003-36-7 

- วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร),ม.
เกษตรศาสตร์, 2538 

- วศ.ม.(วิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม),ม.
เกษตรศาสตร์, 2540 

- D. Eng (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering),U. of 
Montpellier II, France, 
2550 

   

4. รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะ
วงศ์ 
3-8099-00358-18-7 

4. รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะ
วงศ์ 
3-8099-00358-18-7 

- วศ.บ.(วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม),ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2542 

- M.Sc. (Environmental 
Management),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

ผลงานทาง
วิชาการ* 

ตรง สัมพันธ์ 

- Ph.D.(Environmental 
Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550 

5. รศ.ดร.ชัยศรี สุข
สาโรจน์* 
3-7399-00168-73-7 

5. รศ.ดร.วรพจน์  ประชา
เสรี 
3-9098-00157-29-4 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
- ม.สงขลานครินทร์, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), 

ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
- M.S. (Civil Engineering), 

West Virginia University, 
USA, 2545 

- Ph.D. (Civil Engineering), 
West Virginia University, 
USA, 2548 

   

หมายเหตุ : * ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
รายละเอียด 

  เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย* 
 เป็นไปตามเกณฑ์  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... .. 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (*) 
 เป็นไปตามเกณฑ์  
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รศ.ดร.ธนิต เฉลมิยานนท ์

- Kanjanakul C., Chub-uppakarn T., Chalermyanont T., 2016. Rainfall thresholds 
for landslide early warning system in Nakhon Si Thammarat, Arbian Journal of 
Geosciences, 9(11), 584. 

- Lukjan A., Swasdi S., Chalermyanont T., 2016. Importance of alternative 
conceptual model for sustainable groundwater management of the Hat Yai 
basin, Thailand, Procedia Engineering, 154, 308-316. 

- Yordkayhun S., Sujitapan C., Chalermyanont T., 2015. Shear wave velocity 
mapping of Hat Yai district, southern Thailand: Implication for seismic site 
classification, Journal of Geophysics and Engineering, 12(1), 57-69. 

- Hassapak C., Chetpattananondh P., Chongkhong S., Chalermyanont T., 2015. 
Performance of iron filings and activated sludge as media for permeable 
reactive barriers to treat zinc contaminated groundwater, Songklanakarin 
Journal of Science and Technology, 37(1), 55-63. 

- Benson C.H., Chiang I., Chalermyanont T., Sawangsuriya A., 2014. Estimating 
van genuchten parameters  and n for clean sands from particle size 
distribution data, Geotechnical Special Publication, 233, 410-427. 

- Yordkayhun S., Sujitapan C., Chalermyanont T., 2014. Joint analysis of shear 
wave velocity from SH-wave refraction and MASW techniques for SPT-N 
Estimation, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(3), 333-344. 

 
2. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

- Chaiprapat, S., Thongsai, A., Charnnok, B., Khongnakorn, W., Bae, J., 2016. 
Influences of liquid, solid, and gas media circulation in anaerobic membrane 
bioreactor (AnMBR) as a post treatment alternative of aerobic system in 
seafood industry, Journal of Membrane Science, 509, 116-124. 

- Chen, W.-H., Chen, Y.-C., Chaiprapat, S., 2016. Activation of immobilized 
Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4 for butanol production under 
different oscillatory frequencies and chemical buffers, International 
Biodeterioration and Biodegradation, 110, 129-135. 

- Kantachote, D., Nunkaew, T., Kantha, T., Chaiprapat, S., 2016. Biofertilizers from 
Rhodopseudomonas palustris strains to enhance rice yields and reduce 
methane emissions, Applied Soil Ecology, 100, 154-161. 

- Ko, C.-H., Chaiprapat, S., Kim, L.-H., Hadi, P., Hsu, S.-C., Leu, S.-Y., 2016. Carbon 
sequestration potential via energy harvesting from agricultural biomass 
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residues in Mekong River basin, Southeast Asia, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 68(2), 1051-1062. 

 
3. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 

- Kaosol T., Rungarunanotai W., 2016. Effect of microwave pretreatment on BMP 
of decanter cake from palm oil mill factory, American Journal of Applied 
Sciences, 13(5), 609-617. 

- Thammasane S., Kaosol T., 2016. Single and combined chemical coagulants 
for Oscillatoria sp. removal in raw water for water treatment plant, KKU 
Engineering Journal, 43(S2), 247-249. 

- Kan R., Kaosol T., Tekasakul P., 2016. Characterization and elemental 
composition of lignite and rubber wood sawdust pellets, KKU Engineering 
Journal, 43(S2), 259-262. 

- Lerdrattranataywee W., Kaosol, T., 2015. Effect of Mixing Time on Anaerobic 
Co-digestion of Palm Oil Mill Waste and Block Rubber Wastewater, Energy 
Procedia, 79, 327-334. 

- Kungkajit, C., Prateepchaikul, G., Kaosol, T., 2015. Influence of Plastic Waste for 
Refuse-Derived Fuel on Downdraft Gasification, Energy Procedia, 79, 528-535. 

- Kaosol T., Sohgrathok N., 2014. Increasing anaerobic digestion performance of 
wastewater with co-digestion using decanter cake, 10(5), 469-479. 

 
4. รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 

- Musikavong, C., Srimuang, K., Tachapattaworakul Suksaroj, T., Suksaroj, C., 
2016. Formation of trihalomethanes of dissolved organic matter fractions in 
reservoir and canal waters, Journal of Environmental Science and Health - 
Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 51(9), 782-
791. 

- Siriraksophon, S., Musikavong, C., Suksaroj, C., Suksaroj, T.T., 2016. Evolution of 
pretreatment methods for nanofiltration membrane used for dissolved 
organic matter removal in raw water supply, EnvironmentAsia, 9(2), 10-17. 

- Phatthalung, W.N., Musikavong, C., Suttinun, O., 2016. The presence of 
aliphatic and aromatic amines in reservoir and canal water as precursors to 
disinfection by-products, Journal of Environmental Science and Health - Part 
A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 51(11), 900-
913. 

- Suttayakul, P., H-Kittikun, A., Suksaroj, C., Mungkalasiri, J., Wisansuwannakorn, 
R., Musikavong, C., 2016. Water footprints of products of oil palm plantations 
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and palm oil mills in Thailand, Science of the Total Environment, 542, 521-
529. 

- Bunchai A., Suttinun O., H-Kittikun A., Musikavong c., 2016. Life cycle 
greenhouse gas emissions of palm oil production by wet and dry extraction 
processes in Thailand, International Journal of Life Cycle Assessment, 1-13. 

- Chantho P., Musikavong C., Suttinun O., 2016. Removal of phenolic 
compounds from palm oil mill effluent by thermophilic Bacillus 
thermoleovorans strain A2 and their effect on anaerobic digestion, 
International Biodeterioration and Biodegradation, 115, 293-301. 

- Musikavong C., Gheewala S.H., 2016. Water scarcity footprint of products from 
cooperative and large rubber sheet factories in southern Thailand, Journal of 
Cleaner Production, 134(Part B), 574-582. 

- Suttayakul P., H-Kittikun A., Suksaroj C., Mungkalasiri J., Wisansuwannakorn R., 
Musikavong C., 2016. Water footprints of products of oil palm plantations and 
palm oil mills in Thailand, Science of the Total Environment, 542, 521-529. 

- Nguyen R., Guo M., Musikavong C., Bamroongrugsa N., Shah N., 2016. Supply 
chain optimization of Nipa-based bioethanol industry in Thailand, Computer 
Aided Chemical Engineering, 38, 913-918. 

 
5. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสร ี

- Ponbunyanon P., Limkatanyu S., Kaewjuea W., Prachasaree W., Chub-
Uppakarn T., 2016. A novel beam-elstic substrate model with inclusion of 
nonlocal elasticity and surface energy effects, Arabian Journal for Science and 
Engineering, 41(10), 4099-4113. 

- Prachasaree W., Sangkaew A., Limkatanyu S., GangaRao H.V.S., 2015. 
Parametric study on dynamic response of fiber reinforced polymer composite 
bridges, International Journal of Polymer Science, 2015, 565301. 

- Limkatanyu S., Sae-Long W., Prachasaree W., Kwon M., 2015. Improved 
nonlinear displacement-based beam element on a two-parameter 
foundation, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 19(6), 
649-671. 

- Prachasaree W., Piriyakootorn S., Sangsrijun A., Limkatanyu S., 2015. Behavior 
and performance of GFRP reinforced concrete columns with various types of 
stirrups, International Journal of Polymer Science, 2015, 237231. 

- Limkatanyu S., Prachasaree W., Kaewkulchai G., Spacone E., 2014. Unification 
of mixed euler-bernoulli-von karman planar frame model and corotational 
approach, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 42(4), 419-441. 
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- Tonnayopas D., Hawa A., Prachasaree W., Taneerananon P., 2014. Effect of 
parawood ash on drying shrinkage, compressive strength and microstructural 
characterization of metakaolin-based geopolymer mortar, Key Engineering 
Materials, 594-595, 411-415. 

- Prachasaree W., Limkatanyu S., Hawa A., Samakrattakit A., 2014. Development 
of equivalent stress block parameters for fly-ash-based geopolymer concrete, 
Arabian Journal for Science and Engineering, 39(12), 8549-8558. 

- Limkatanyu S., Prachasaree w., Damrongwiriyanupap N., Kwon M., 2014. Exact 
stiffness matrix for nonlocal bars embedded in elastic foundation media: The 
virtual-force approach, Journal of Engineering Mathematics, 89(1), 163-176. 
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ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1.รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2533 
- M. Eng (Geotechnical Engineering), AIT, 2538         
- Ph.D. (Civil and Environmental 

Engineering),U. of Wisconsin Madison, USA, 
2545 

  

2.รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.เกษตรศาสตร์, 2537 
- M.S. (Environmental Engineering),  

Iowa State U., USA, 2540 
- Ph.D. (Biological and Agricultural 

Engineering), North Carolina State U.,USA, 
2545 

  

3. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2540 
- D.Eng (Science and Biological Process and 

Industrial: Chemical Engineering), U. of 
Montpellier II, France, 2550 

  

4. รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2542 

- M.Sc. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

- Ph.D. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

  

5. รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ - วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2538 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2542 

- D.Eng (Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering), U. 
Montpellier II,  France, 2549 

  

6. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
- M.Eng.Sc. (Environmental Engineering), 

Melbourne University, Australia, 2543 
- Ph.D. (Environmental Management),  

ม.สงขลานครินทร์, 2554 

  

7.รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2527 
- M.Eng (Environmental Engineering), AIT, 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

2532 
- Ph.D. (Environmental Engineering), AIT, 2539 

8. ดร.วัสสา คงนคร 

 

- วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 
2543 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 

- Ph.D. (Ginie des Procedes), University of 
Montpellier II, France, 2551 

  

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
(**) 

  เป็นไปตามเกณฑ์คือ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ............................................................................. ................... 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาน้ัน 
 เป็นไปตามเกณฑ์  
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................................... 
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั
วิทยานิพนธห์ลัก และ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 

ประสบการณ์การ
ท าวจิัย 

ภาระงานอาจารย์
ที่ปรกึษา 

(จ านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก) มี  ไม่มี 

1. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

 

- วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.เกษตรศาสตร์, 2537 
- M.S. (Environmental Engineering), Iowa 

State U., USA, 2540 
- Ph.D. (Biological and Agricultural 

Engineering), North Carolina State U.,USA, 
2545 

  10 

2. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 

 

- วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
- วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.เกษตรศาสตร์, 

2540 
- D. Eng (Science and Biological Process and 

Industrial: Chemical Engineering), U. of 
Montpellier II, France, 2550 

  5 

3. รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2542 

- M.Sc. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

- Ph.D. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

  5 

4. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ - วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
- M.Eng.Sc. (Environmental Engineering), 

Melbourne University, Australia, 2543 
- Ph.D. (Environmental Management),  
- ม.สงขลานครินทร์, 2554 

  4 

5. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2527 

- M.Eng (Environmental Engineering),AIT, 2532 
- Ph.D. (Environmental Engineering), AIT, 2539 

  1 

6. ดร.วัสสา คงนคร 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 
2543 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 

- Ph.D. (Ginie des Procedes), University of 
Montpellier II, France, 2551 

  4 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ  

 2.มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................................................... 
 

เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ............................................................ ............................... 
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ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธร์่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 

ประสบการณ์
การท าวจิัย 

สถานภาพ 

มี ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอก 

1. Mr.Timothy 
Grant 

- B.S.( Environmental Assessment and Land Use 
Policy), Deakin University, Rusden, Melbourne, 
1991 

- M.Eng.( Cleaner Production), RMIT University, 
Melbourne, 1998 

    

2. Asst.Dr.Shao-
Yuan (Ben) Leu 

- B.S.(Forestry), National Taiwan University, 
Taipei, Taiwan, 1997 

- M.S.(Forestry), National Taiwan University, 
Taipei, Taiwan, 1999 

- M.S.( Civil Engineering), U. of California, Los 
Angeles (UCLA), 2004 

- Ph.D. (Civil Engineering), U. of California, Los 
Angeles (UCLA), 2009 

    

3. Professor 
Dr.Hiroaki 
FURUMI 

- B.Eng. (Dept. Urban Engineering), University of 
Tokyo, Japan, 1979 

- M.Eng. (Dept. Urban Engineering), University of 
Tokyo, Japan, 1981 

- D.Eng (Dept. Urban Engineering), University of 
Tokyo, Japan, 1984 

    

4. ดร.บุญญา ชาญ
นอก 

- วท.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ส.ราชภัฎจันทรเกษม, 
2542 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, 2550 
- ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 

2556 

    

5. รศ.ดร.พีระพงศ์  
ฑีฆสกุล 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2531 

- M.Sc. (Mechanical Engineering), U. of Missouri, 
USA, 2535 

- Ph.D. (Mechanical Engineering), U. of Missouri, 
USA, 2539 

    

6. ผศ.ดร.อรมาศ  
สุทธินุ่น 

- วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร (สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.ธรรมศาสตร์, 2544 

- M.Sc. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

- Ph.D. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 

 
ประสบการณ์การท าวิจัยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

1. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 
- Kaosol T., Rungarunanotai W., 2016. Effect of microwave pretreatment on BMP 

of decanter cake from palm oil mill factory, American Journal of Applied 
Sciences, 13(5), 609-617. 

- Thammasane S., Kaosol T., 2016. Single and combined chemical coagulants 
for Oscillatoria sp. removal in raw water for water treatment plant, KKU 
Engineering Journal, 43(S2), 247-249. 

- Kan R., Kaosol T., Tekasakul P., 2016. Characterization and elemental 
composition of lignite and rubber wood sawdust pellets, KKU Engineering 
Journal, 43(S2), 259-262. 

- Lerdrattranataywee W., Kaosol, T., 2015. Effect of Mixing Time on Anaerobic 
Co-digestion of Palm Oil Mill Waste and Block Rubber Wastewater, Energy 
Procedia, 79, 327-334. 

- Kungkajit, C., Prateepchaikul, G., Kaosol, T., 2015. Influence of Plastic Waste for 
Refuse-Derived Fuel on Downdraft Gasification, Energy Procedia, 79, 528-535. 

- Kaosol T., Sohgrathok N., 2014. Increasing anaerobic digestion performance of 
wastewater with co-digestion using decanter cake, 10(5), 469-479. 
 

2. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย ์
- Thongmak, N., Sridang, P., Puetpaiboon, U., Hran, M., Lesage, G., Grasmick, A., 

2016. Performances of a submerged anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) 
for latex serum treatment, Desalination and Water Treatment, 13, 20694-
20706. 
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- Thongmak, N., Sridang, P., Puetpaiboon, U., Grasmick, A., 2015. Concentration 
of field and skim latex by microfiltration - Membrane fouling and biochemical 
methane potential of serum, Environmental Technology (United Kingdom), 
36(19), 2459-2467. 

- Annop S., Sridang P., Puetpaiboon U., Grasmick A., 2014. Effect of solids 
retention time on membrane fouling intensity in two-stage submerged 
anaerobic membrane bioreactors treating palm oil mill effluent, 
Environmental Technology (United Kingdom), 35(20), 2634-2642. 

- Annop S., Sridang P., Puetpaiboon U., Grasmick A., 2014. Influence of 
relaxation frequency on membrane fouling control in submerged anaerobic 
membrane bioreactor (SAnMBR), 52(22-24), 4102-4110. 

 
3. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

- Chaiprapat, S., Thongsai, A., Charnnok, B., Khongnakorn, W., Bae, J., 2016. 
Influences of liquid, solid, and gas media circulation in anaerobic membrane 
bioreactor (AnMBR) as a post treatment alternative of aerobic system in 
seafood industry, Journal of Membrane Science, 509, 116-124. 

- Chen, W.-H., Chen, Y.-C., Chaiprapat, S., 2016. Activation of immobilized 
Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4 for butanol production under 
different oscillatory frequencies and chemical buffers, International 
Biodeterioration and Biodegradation, 110, 129-135. 

- Kantachote, D., Nunkaew, T., Kantha, T., Chaiprapat, S., 2016. Biofertilizers from 
Rhodopseudomonas palustris strains to enhance rice yields and reduce 
methane emissions, Applied Soil Ecology, 100, 154-161. 

- Ko, C.-H., Chaiprapat, S., Kim, L.-H., Hadi, P., Hsu, S.-C., Leu, S.-Y., 2016. Carbon 
sequestration potential via energy harvesting from agricultural biomass 
residues in Mekong River basin, Southeast Asia, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 68(2), 1051-1062. 

 
4. รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 

- Musikavong, C., Srimuang, K., Tachapattaworakul Suksaroj, T., Suksaroj, C., 
2016. Formation of trihalomethanes of dissolved organic matter fractions in 
reservoir and canal waters, Journal of Environmental Science and Health - 
Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 51(9), 782-
791. 

- Siriraksophon, S., Musikavong, C., Suksaroj, C., Suksaroj, T.T., 2016. Evolution of 
pretreatment methods for nanofiltration membrane used for dissolved 
organic matter removal in raw water supply, EnvironmentAsia, 9(2), 10-17. 
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- Phatthalung, W.N., Musikavong, C., Suttinun, O., 2016. The presence of 
aliphatic and aromatic amines in reservoir and canal water as precursors to 
disinfection by-products, Journal of Environmental Science and Health - Part 
A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 51(11), 900-
913. 

- Suttayakul, P., H-Kittikun, A., Suksaroj, C., Mungkalasiri, J., Wisansuwannakorn, 
R., Musikavong, C., 2016. Water footprints of products of oil palm plantations 
and palm oil mills in Thailand, Science of the Total Environment, 542, 521-
529. 

- Bunchai A., Suttinun O., H-Kittikun A., Musikavong c., 2016. Life cycle 
greenhouse gas emissions of palm oil production by wet and dry extraction 
processes in Thailand, International Journal of Life Cycle Assessment, 1-13. 

- Chantho P., Musikavong C., Suttinun O., 2016. Removal of phenolic 
compounds from palm oil mill effluent by thermophilic Bacillus 
thermoleovorans strain A2 and their effect on anaerobic digestion, 
International Biodeterioration and Biodegradation, 115, 293-301. 

- Musikavong C., Gheewala S.H., 2016. Water scarcity footprint of products from 
cooperative and large rubber sheet factories in southern Thailand, Journal of 
Cleaner Production, 134(Part B), 574-582. 

- Suttayakul P., H-Kittikun A., Suksaroj C., Mungkalasiri J., Wisansuwannakorn R., 
Musikavong C., 2016. Water footprints of products of oil palm plantations and 
palm oil mills in Thailand, Science of the Total Environment, 542, 521-529. 

- Nguyen R., Guo M., Musikavong C., Bamroongrugsa N., Shah N., 2016. Supply 
chain optimization of Nipa-based bioethanol industry in Thailand, Computer 
Aided Chemical Engineering, 38, 913-918. 
 

5. Mr.Timothy Grant 
- Eady S.J., Grant T.,Hercule J., Deuter P.L. 2016. AusAgLCI-the business case for 

investment in a national life cycle inventory for horticulture. Acta 
Horticulturae 1112, 395-402 

- Wiedemann S. G., Henry B. K., Mcgahan E. J., Grant T., Murphy C. M., Niethe, G. 
2015. Resource use and greenhouse gas intensity of Australian beef 
production: 1981–2010. Agricultural Systems. 

- Hall G., Rothwell A., Grant T., Isaacs B., Ford L., Dixon J., Kirk M., Friel, S. 2014. 
Potential environmental and population health impacts of local urban food 
systems under climate change: a life cycle analysis case study of lettuce and 
chicken. Agriculture & Food Security, 3, 6. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603907140&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7103120604&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188981617&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56260984900&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84964499342&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Grant&st2=Timothy&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=4aecb7d503145ea86eaad88252298ba0&sot=anl&sdt=aut&sl=33&s=AU-ID%28%22Grant%2c+Tim+S.%22+7103120604%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84964499342&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Grant&st2=Timothy&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=4aecb7d503145ea86eaad88252298ba0&sot=anl&sdt=aut&sl=33&s=AU-ID%28%22Grant%2c+Tim+S.%22+7103120604%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/26209?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/26209?origin=resultslist
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- Grant T., Anderson C., Hooper B. 2014. Comparative life cycle assessment of 
potassium carbonate and monoethanolamine solvents for CO2 capture from 
post combustion flue gases. International Journal of Greenhouse Gas Control, 
28, 35-44. 

- Lee Chang, K., L. Rye, et al. Dunstan G.A., Grant T., Koutoulis A., Nichols P.D., 
Blackburn S.I. 2014. Life cycle assessment: heterotrophic cultivation of 
thraustochytrids for biodiesel production. Journal of Applied Phycology: 1-9. 

- Tjandraatmadja G., Sharma A. K., Grant T., Pamminger F. 2013. A Decision 
support methodology for integrated urban water management in remote 
settlements. Water Resources Management 27(2): 433-449. 

- Ximenes, F. A., Grant T. 2013. Quantifying the greenhouse benefits of the use 
of wood products in two popular house designs in Sydney, Australia." The 
International Journal of Life Cycle Assessment: 1-18. 

 
6. Asst.Prof.Dr. Shao-Yuan (Ben) Leu 

- Gu, J., Hu, C., Zhong, R., Zhang, W., Leu, S.-Y., 2017. Isolation of cellulose 
nanocrystals from medium density fiberboards, Carbohydrate Polymers, 167, 
70-78. 

- Chen, J.T., Chang, Y.L., Leu, S.Y., Lee, J.W., 2017. Static Analysis of the Free-
Free Trusses by Using a Self-Regularization Approach, Journal of Mechanics, 1-
14. 

- Tsai, Y.-C., Leu, S.-Y., Peng, Y.-J., Yen, M.-H., Cheng, P.-Y., 2017. Genistein 
suppresses leptin-induced proliferation and migration of vascular smooth 
muscle cells and neointima formation, Journal of Cellular and Molecular 
Medicine, 21(3), 422-431. 

- Jackson, A.G.S., Leu, S.-Y., Hicks, J.W., 2017. Simultaneously occurring elevated 
metabolic states expose constraints in maximal levels of oxygen consumption 
in the oviparous snake Lamprophis fuliginosus, Physiological and Biochemical 
Zoology, 90(3), 301-312. 
 

7. Professor Dr.Hiroaki FURUMAI 
- Sangsanont, J., The Dan, D., Thi Viet Nga, T., Katayama, H., Furumai, H., 2016. 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  เป็นไปตามเกณฑ ์
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................................... 

 
เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ 
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................................... 
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materials, Chemical Engineering Journal, 214, 208-218. 

- Prarat P., Ngamcharussrivichai C., Khaodhiar S., Punyapalakul, P., 2011. Adsorption 
characteristics of haloacetonitriles on functionalized silica-based porous 
materials in aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, 192(3), 1210-1218. 
 

15. ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ 
- Nuengjamnong C., Rachdawong P., 2016. Performance analysis of the combined 

plug-flow anaerobic digester (PFAD) and upflow anaerobic sludge blanket (UASB) 
for treating swine wastewater in Thailand, Thai Journal of Veterinary Medicine, 
46(3), 435-442. 

- Sodsai P., Rachdawong P., 2012. The current situation on CO2 emissions from the 
steel industry in Thailand and mitigation options, International Journal of 
Greenhouse Gas Control, 6, 48-55. 

- Nuengjamnong C., Rachdawong P., Chalermchaikit T., 2010. Effect of amoxicillin 
on biogas production and the Eschericia coli population in biogas systems 
treating swine wastewater, Thai Journal of Veterinary Medicine, 40(1), 57-62. 

- Osathaphan K., Chucherdwatanasak B., Rachdawong P., Sharma V.K., 2008. 
Photocatylytic oxidation of cyanide in aqueous titanium dioxide suspensions: 
Effect of ethylenediaminetetraacetate, Solar Energy, 82(11), 1031-1036. 

- Osathaphan K., Chucherdwatanasak B., Rachdawong P., Sharma V.K., 2008. Effect 
of ethylenediaminetetraacetate on the oxidation of cyanide in an 
electrochemical process, Journal of Environmental Science and Health – Part A 
Toxic/Hazardous Substance and Environmental Engineering, 43(3), 295-299.  

 



43 
 

16. ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
- Phenrat, T., Kumloet, I., 2016. Electromagnetic induction of nanoscale zerovalent 

iron particles accelerates the degradation of chlorinated dense non-aqueous 
phase liquid: Proof of concept, Water Research, 107, 19-28.  

- Phenrat, T., Teeratitayangkul, T., Prasertsung, I., Parichatprecha, R., Jitsangiam, P., 
Chomchalow, N., Wichai, S., 2016. Vetiver Plantlets in Aerated System Degrade 
Phenol in Illegally Dumped Industrial Wastewater by Phytochemical and 
Rhizomicrobial Degradation, Environmental Science and Pollution Research, 
24(15), 13235-13246.  

- Phenrat, T., Otwong, A., Chantharit, A., Lowry, G. V., 2016. Ten-Year Monitored 
Natural Recovery of Lead-Contaminated Mine Tailing in Klity Creek, Kanchanaburi 
Province, Thailand. Environmental Health Perspectives, 124(10), 1511-1520. 

- Phenrat, T., Thongboot, T., Lowry, G.V., 2016. Electromagnetic Induction of 
Zerovalent Iron (ZVI) Powder and Nanoscale Zerovalent Iron (NZVI) Particles 
Enhances Dechlorination of Trichloroethylene in Contaminated Groundwater and 
Soil, Proof of Concept. Environmental Science & Technology, 50(2), 872–880.  
 

17. ผศ.ดร.วารทิ เจาะจิตต์  
- Saswattecha K., Hein L., Kroeze C., Jawjit W., 2016. Effects of oil palm expansion 

through direct and indirect land use change in Tapi river basin, Thailand, 
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 
12(4), 291-313.  

- Saswattecha K., Kroeze C., Jawjit W., Hein L., 2016. Options to reduce 
environmental impacts of palm oil production in Thailand, Journal of Cleaner 
Production, 137(1), 370-393.  

- Saswattecha K., Kroeze C., Jawjit W., Hein L., 2015. Assessing the environmental 
impact of palm oil produced in Thailand, Journal of Cleaner Production, 100(1), 
150-169.  

- Saswattecha K., Romero M.C., Hein L., Jawjit W., Kroeze C., 2015. Non-CO2 
greenhouse gas emissions from palm oil production in Thailand. Journal of 
Integrative Environmental Sciences, 12(1), 67-85.  

- Jawjit W., Pavasant P., Kroeze C., 2015. Evaluating environmental performance of 
concentrated latex production in Thailand, Journal of Cleaner Production, 98, 84-
91.  

- Jawjit W., Kroeze C., Rattanapan S., 2010. Greenhouse gas emissions from rubber 
industry in Thailand, Journal of Cleaner Production, 18(5), 403-411. 
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- Jawjit W., Kroeze C., Soontaranum W., Hordijk L., 2008. Future trends in 
environmental impact of eucalyptus-based Kraft pulp industry in Thailand: a 
scenario analysis, Environmental Science and Policy, 11(6), 545-561. 

- Jawjit W., Kroeze C., Soontaranun W., Hordijk L., 2006. An analysis of the 
environmental pressure exerted by the eucalyptus-based kraft pulp industry in 
Thailand, Environment, Development and Sustainability, 8(2), 289-311. 

 
18. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี  

- Kaewmanee A., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Yamamoto K., 2016. Treatment 
performance and membrane fouling characteristics of inclined-tube 
anoxic/aerobic membrane bioreactor applied to municipal solid waste leachate, 
Desalination and Water Treatment, 57(60), 29201-29211. 

- Threedeach S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., 2016. Fate of antibiotic resistant 
E.coli in anoxic/aerobic membrane bioreactor treating municipal solid waste 
leachate, International Biodeterioration and Biodegradation, 113, 57-65. 

- Muenmee S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., 2016. Enhancement of 
biodegradation of plastic waste via methane oxidation in semi-aerobic landfill, 
International Biodeterioration and Biodegradation, 113, 244-255. 

- Nuansawan N., Boonnorat J., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., 2016. Effect of 
hydraulic retention time and sludge recirculation on greenhouse gas emission 
and related microbial communities in two-stage membrane bioreactor treating 
solid waste leachate, Bioresource Technology, 210, 35-42. 

- Boonnorat J., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K., 2016. Kinetics of 
phenolic and phthalic acid esters biodegradation in membrane bioreactor (MBR) 
treating municipal landfill leachate, Chemosphere, 150, 639-649. 

- Prasertkulsak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Itonaga T., Yamamoto K., 2016. 
Removals of pharmaceutical compounds from hospital wastewater in membrane 
bioreactor operated under short hydraulic retention time, Chemosphere, 150, 
624-631. 

- Shon H.K,, Nghiem L.D., Kim S., Chiemchaisri C., Kim D., Akmar Zakaria Z., Shu L., 
Yusop Z., 2016. Special issue on Challenges in Environmental Science and 
Engineering (CESE-2014) 12-16 October 2014, Johor Bahru, Malaysia, Desalination 
and Water Treatment, 57(17), 7605-7606. 

- Srijew S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Satoh H., 2016. Source identification of 
fecal contamination in the canals in Bangkok using fecal sterol compounds, 
Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, 6(1), 13-22. 

- Srisukphun T., CHiemchaisri C., Chiemchaisri W., Thanuttamavong M., 2016. 
Fouling and cleaning of reverse osmosis membrane applied to membrane 
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bioreactor effluent treating textile wastewater, Environmental Engineering 
Research, 21(1), 45-51. 

- Honda R., Watanabe T., Sawaittayotin V., Masago Y., Chulasak R., Tanong K., 
Tushara Chaminda G., Wongsila K., Sienglum C., Sunthonwatthanaphong V., 
Poonnotok A., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Furumai H., Yamamoto K., 2016. 
Impacts of urbanization on the prevalence of antibioticresistant Escherichia coli 
in the Chaophraya River and its tributaries, Water Science and Technology, 73(2), 
362-374.  

 
19. ผศ.ดร.จรรีัตน์ สกลุรัตน์ 

- Traitaned P., Sakulrat, J. 2016. Effect of Aerated Leachate Recirculation on 
Decomposition Condition in Municipal Solid Waste (MSW) Landfill, Thai 
Environmental Engineering Journal, 30(2), 49-56. 

- Jaroenkul, T. and Sakulrat, J. 2016. Efficiency of organic waste decomposition in 
small-aerated composting bin, Proceeding of 15 th National Environment 
Conference of the Environmental Engineering Association of Thailand, Bangkok, 
Thailand  

- Tantiwannakul, N., Sakulrat, J. 2015. Evaluation of the Suitability of Incineration 
Technology by Chemical Properties of Municipal Solid Waste: A Case Study of 
Hat-Yai Municipality, Songkhla Province, Proceeding of 11th PSU Engineering 
Conference, Phuket, Thailand. 

 
20. ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ 

- พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2554. การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการขยะที่ไม่เป็นทางการไปสู่ระบบที่
เป็นทางการ, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 7(2), 49-59. 

- พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2554. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการขยะของท้องถ่ิน, 
กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

- พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2553. ตอบโจทยส์ิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน : แนวทางการจัดการขยะและน้ าเสีย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ, 144 หน้า. 

- พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2552. หนึ่งทศวรรษของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน : กรณี
เตาเผาขยะชุมชน จงัหวัดภูเก็ต, นนทบุรี, สถาบันพระปกเกล้า. 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร ่
1. นายตะวัน ลันกองพูล รูปแบบทางเข้าอากาศทีเ่หมาะสม

ส าหรับถังหมักปุ๋ยแบบแพสซีฟ 
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 13, 26-28 มี.ค.
2557 

2. นายอดินันท์ อนุศักดิ์ Reduction of color, organic 
matter, and phenolic 
compounds in treated palm oil 
mill effluent by land treatment 

5th International Conference 
on Environmental Engineering, 
science and management, 11-
13 May 2016 

3. นางสาวเสาวภัคย์ ธรรม
เสนห่ ์

Removal of Oscillatoria sp. in 
Raw Water for Water Treatment 
Plant by Chemical Coagulation 

5th International Conference 
on Environmental Engineering, 
Science and Management, 11-
13 May 2016 

Single and combined chemical 
coagulants for Oscillatoria sp. 
removal in raw water of  water 
treatment plant 

KKU Engineering Journal, 2016, 
43(S2), 247-249 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แบบ ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการ
ค้นคว้าหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ี
สืบค้นได้ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย 
1) มีผูส้ าเรจ็การศึกษา 3 คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จ านวน 3 ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

สิ่งพมิพ์วิชาการ 1 ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................ 
หมายเหต:ุ เกณฑ์ที่ใช้จบส าหรับนกัศึกษาก่อนปกีารศึกษา 2560 ยังใช้เกณฑ์ สกอ. ปี พ.ศ.2548  
 



47 
 

เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
1) เริ่มเปิดหลกัสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรบัปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2555 

 ปัจจุบันหลกัสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลกัสูตรถือว่าล้าสมัย 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไมผ่่านข้อ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรบัรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรบัปรุงพฒันาต่อไปได ้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มเีอกสาร ไม่
มีแผนหรือไมม่ีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรบัปรุงแก้ไข 
หรือพฒันาโดยเรง่ด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรงุแก้ไข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรบัปรุง แก้ไข หรือพฒันา
เพียงเล็กนอ้ยสามารถท าใหม้ีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการทีม่ีประสทิธิภาพดีกว่า
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

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 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes (ELO) have been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 

 การก าหนด ELOs ของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบของ
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ 
หลักสูตรน ากรอบ ELOs ดังกล่าวมาประยุกต์กับโครงสร้างของ
หลักสูตร โดยพิจารณาก าหนด ELOs เฉพาะของหลักสูตร เพื่อให้
สะท้อนลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอน   
 น อ ก จ าก นี้ ท า ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  (ผ่ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ) ยังพิจารณาถึงความสามารถในการ
วัดผล  โดยก าหนดกลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้และกล
ยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแต่ละ ELOs การ
ก าหนดดังกล่าวเป็นแนวทางที่ท าให้เกิดการวัดและประเมินผลที่
ชัดเจน  

- กรอบ ELOs ของมหาวิทยาลัย 
- มคอ. 2 
- มคอ. 3 ตามระบบ tqf.psu.ac.th 
 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 

การด าเนินการ 
ได้แสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

- ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยกบั ELOs 
- ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ กับ 
ELOs 

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

 หลักสูตรพิจารณาทักษะเฉพาะ (subject specific) และ 
ทักษะทั่วไป (subject generic) ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในช่วงของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่ อ ให้
ครอบคลุมความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและการใช้ชีวิต 

- ตารางการจ าแนก ELOs ตามลักษณะ
ทักษะเฉพาะ (subject specific) และ 
ทักษะทั่วไป (subject generic) 
 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตรครอบคลุมทั้ง
รายวิชาเฉพาะและรายวิชาทั่วไป  

 

การด าเนินการ 
ใส่จุดขาวจุดด าทุกวิชา ถ้าไม่ท าให้เขียนว่า “ยังไม่ด าเนินการ” 

- ตารางทีม่ีการกระจาย ELOs ใน
หลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

 ELOs ที่ปรากฏในหลักสูตร พิจารณาตามกรอบของ
มหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาตามกรอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของสมาคมวิชาชีพ  ภายใต้กรอบดังกล่าว หลักสูตรฯ (ผ่านการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) ได้ร่าง ELOs ข้ึน เพื่อขอ
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อันได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จึงท าให้การก าหนด ELOs 
ของหลักสูตรเป็นการด าเนินการที่ค านึงถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน 

- เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
กระบวนการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

การด าเนินการ 
เพิ่มกระบวนการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดย
ความเห็นต่าง ๆ น าเข้าสูท่ี่ประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

- ความคิดเห็นของนักศึกษา ผ่านแบบสอบถามด้านการพฒันา
หลักสูตร (ป.โท)  

-สรุปผลการแสดงความคิดเห็นจาก
แบบสอบถามด้านการพฒันาหลักสูตร 
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ตารางท่ี A1-1 การจ าแนก ELOs ตามลักษณะทักษะเฉพาะ (subject specific) และ ทักษะท่ัวไป 
(subject generic) 

ด้าน ELOs subject 
specific 

subject 
generic 

1.คุณธรรม จริยธรรม 1.1) มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

  

1.2) ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น   
1.3) มีความเป็นผู้น า เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

  

1.4) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  

1.5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม  

  

2.ความรู้ 2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฏีที่ส าคัญในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ 

  

2.2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจ และอธิบายปัญหาใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะใน
การแก้ไขปัญหา และเลือกการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ปัญหา 

  

2.3) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบ ติดตั้ ง ปรับปรุง
โครงการที่รับผดิชอบให้ตรงตามข้อก าหนด และหลักการ
ของวิชาชีพ 

  

2.4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการทางวิชาชีพ 

  

2.5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  

3.ทักษะทางปัญญา 3.1) มีความสามารถในการสังเคราะห์ และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม 

  

3.2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  

3.3) มีความสามารถในการวางแผนงาน และด าเนินงาน
เพื่อการศึกษาค้นคว้า การท าวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ 
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นและปัญหาได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 

  

3.4) สามารถประยุกต์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรมจาก
ศาส ตร์ ต่ าง  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้อ ง  เพื่ อ พั ฒ นางาน ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนแสดงทักษะ
การวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่ าง
เหมาะสม 

  

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1) มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีม  และสามารถแก้ ไขข้อขัดแย้ ง และล าดับ
ความส าคัญของงาน 
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ด้าน ELOs subject 
specific 

subject 
generic 

 4.2) ตระห นัก ในห น้ าที่ รั บผิ ดชอบของตน แล ะ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตน 

  

4.3) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้รบัฟังผลการ
ประเมินตนเองจากผูอ้ื่น และมีการน าผลการประเมินนั้น
ไปพัฒนาตนเองเพื่อเพิม่พูนความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะระดบัสงูข้ึนไปอย่างต่อเนื่อง 

  

4.4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกบั
บุคคลทั่วไป 

  

5.ทักษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) สามารถวางแผนแนวทางการได้มาซึ่งข้อมูล การคัด
กรองข้อมูล และเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

  

5.2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มอียู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่ศึกษา 

  

5.3) สามารถน าความรูท้ี่ผ่านการวิเคราะห์ และทดสอบ
ความถูกต้องมาสงัเคราะหเ์พื่อน าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มปีระสิทธิภาพทัง้ปาก
เปล่า และการเขียนเลือกใช้รปูแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

  

5.4) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลู 
ติดตามความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงทาง
ความรู้ และสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปน็มหาวิทยาลัยช้ันน าในระดบัภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าทีผ่ลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และท านุบ ารงุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกบั ELOs 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ELOs ใส่รายการ ELOs ที่สอดคล้อง 
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย 4.1, 4.3, 5.1, 5.5  
ท าหน้าทีผ่ลิตบัณฑิต 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, 5.2 
บริการวิชาการ 3.2, 3.4 
ท านุบ ารงุวัฒนธรรม 1.4, 1.5 
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 5.3  

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  อ้างอิงตามสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และหน่วยงานภาคเอกชน และศิษย์เก่า  

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กับ ELOs 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ELOs ใส่รายการ ELOs ที่สอดคล้อง 

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ 

2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.4, 5.2, 5.3  

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และมีศักยภาพสงู
ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากบัลกัษณะงาน 

1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 5.1, 
5.4  

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทัง้
ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

1.1, 1.2, 1.5, 4.2 
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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 

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

- หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงทุกรอบ 5 ปี ตามที่ สกอ. ก าหนด 
โดยครอบคลุม องค์ประกอบหลักดังนี้ 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  (programme aims and 
intended outcomes)  

- โครงสร้างของหลักสูตร (outline of the course structure) 
- กลยุทธ์ในการบรรลุ ELOs และการกระจาย ELOs ไปยังรายวิชา 

(achieving of the programme learning outcomes through 
the courses) 

- ค าอธิบายรายวิชา (course descriptions)  
- อื่น ๆ 

- มคอ. 2 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
 ข้อ ก าห นดราย วิชา   (course specification) ถูก ก าห นดให้
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และ ELOs ที่ปรากฏใน มคอ. 2 อย่างไรก็
ตามการวิธีการประเมินผลและการจัดการเรียนการสอนสามารถปรับปรุงได้
ทุกภาคการศึกษาตามความเหมาะสม โดยผู้สอนสามารถพิจารณาได้จากผล
การประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา และผลการเรียนของนักศึกษา   
ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาใน
ภาพรวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในด้านข้อก าหนดรายวิชา  
 ข้อมูลของ course specification ประกอบด้วย  

-  Course title 
-  Course requirements such as pre-requisite to register for 

the course, credits, etc. 
-  Expected learning outcomes of the course in terms of 

knowledge, skills and attitudes 
-  Teaching, learning and assessment methods to enable 

outcomes to be achieved and demonstrated 
-  Course description and outline or syllabus 
-  Details of student assessment 
-  Date on which the course specification was written or 

revised 
 
 
 
 

- มคอ. 3 ตามระบบ TQF 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 

stakeholders 
 Stakeholders หลักของหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และศิษย์เก่า 
 Programme specifications  สามารถเข้าดูได้จาก website ของ
ภาควิชาฯ และคณะฯ ซึ่ง Stakeholders ทุกส่วนสามารถเข้าถึงได้ 
 Course specifications ปัจจุบันด าเนินการโดยใช้เอกสาร มคอ. 3 
ผ่านระบบ tqf.psu.ac.th ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนให้ Course 
specifications ดังกล่าวแก่นักศึกษาในช่วงเริ่มต้นของรายวิชา ดังนั้น
เอกสารนี้ปัจจุบันจึงมีเฉพาะอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

- Website ของ Programme 
specifications 
- มคอ. 3 ตามระบบ TQF 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การสือ่สารข้อมลูรายละเอียดระดบัหลักสูตรและระดับรายวิชาไปยังผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่มีการด าเนินการเติมเพิ่ม 
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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 program’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 specialized courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialization 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 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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 
 หลักสูตรฯ ได้ก าหนด ELOs และพิจารณาการกระจาย ELOs 
ไปยังรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน มคอ. 2 ซึ่งมีการปรับปรุงตามรอบ
ที่สกอ. ก าหนด (ทุก 5 ปี)  แต่ละด้านของ ELOs มีการก าหนดกลยุทธ์
การสอน และการประเมนิที่ชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกิจกรรม
ในลักษณะ Active learning เพื่อสนับสนุนการประเมิน ELOs แต่ละ
ด้าน 
 โครงสร้างรายวิชา ได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุผลของ 
ELOs  โดยสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของสมาคมวิชาชีพ หรือ
โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นสากล  โดยคลอบคลุมความรู้พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ (ทักษะเฉพาะ) แต่ไม่ละเลยทักษะพื้นฐานในการด ารง
ชีพ (ทักษะทั่วไป)  ซึ่งสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง   
 การกระจาย ELOs พิจารณาจากลักษณะรายวิชาและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ELOs  ด้านทักษะเฉพาะ เช่น ด้าน
ความรู้ และทักษะทางปัญญา  นอกจากจะใช้การประเมินผ่านข้อสอบ
แล้ว   ยังใช้กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง Active learning ใช้ในการประเมิน 
ELOs ทั้งในส่วนที่เป็น ทักษะเฉพาะ (subject specific) และทักษะ
ทั่วไป (subject generic)   
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ จากความรู้พื้นฐาน สู่ความรู้เชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน ผ่านการออกแบบโครงสร้างรายวิชาเป็นล าดับวิชาก่อนหลัง
ส าหรับการศึกษา   
 ทั้งนี้การประเมนิผลนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ประเมินผลด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาเชิงปฏิบัติ  กล่าวคือ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์  

- มคอ. 2 
- เอกสารแสดงล าดับ ราย วิชา 
(ก่อนหลัง) และความสัมพันธ์ของ
รายวิชา 
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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 instill in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and 
practices, etc.). 

 

AUN 4 
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศปรัชญาการศึกษา 
และเริ่มการสือ่สารให้อาจารยผ์ู้สอนทราบผ่านการประชุม
ภาควิชา แต่ยังไม่เริ่มการสื่อสารแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอืน่ 

ประกาศปรัชญาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ได้รับออก
การออกแบบให้สอดคล้องกับ ELOs ต่าง ๆ โดยใช้พื้นฐานกล
ยุทธ์ในการสอนและการประเมินผลการในแต่ด้านของ ELOs  
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะมีการ
ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและบรรลุผลตาม ELOs ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ทุกท่านต้อง
ออกแบบการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 3 ซึ่งต้องได้รับการ
ตรวจสอบโดยประธานหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้แบบเปิดกว้างและเป็นการ
สนับสนุนให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตร  ภาควิชาฯสนับสนุน
การเรียนรู้และการดูงานนอกสถานที่แก่นักศึกษา โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณและกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี  

- มคอ. 2 
- มคอ. 3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
กระบวนการประเมินว่าได้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ข้อสรปุเรื่องการประเมินการบรรลุตามผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวัง 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ถูกแทรกใน ELOs ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งผู้สอนจะใช้กลยุทธ์ เช่น การกระตุ้นให้
เกิดการวิเคราะห์แบบวิกฤติ  (critical thinking) การสืบค้น
ข้อมูลเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์และหาค าตอบ
ของปัญหาจากพื้นฐานความรู้ที่มี  กิจกรรมดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันในแต่ละรายวิชาตามที่ปรากฏใน มคอ. 3 

- มคอ. 3 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การวัดประสทิธิผลของการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีพ 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ข้อสรปุเรื่องการวัดประสิทธิผลของการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีพ 
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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. 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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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] 

       

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 รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
 การประเมินนักศึกษาพิจารณาใน 3 ระดับคือ การประเมินเพื่อ
รับเข้า การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินเพื่อจบการศึกษา 
การประเมินเพื่อรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอกใช้การวัดทักษะ
ด้านความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม คุณธรรมจริยธรรม และแนวคิด
พื้นฐานในการท าวิจัย  ของนักศึกษาที่สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ
การสัมภาษณ์  ซึ่งใช้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คน ในการ
พิจารณาผลการสอบ  
 การประเมินระหว่างเรียน ใช้การประเมินของแต่ละรายวิชา 
ซึ่งมีการสอดคล้องกับ ELOs ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงสร้างหลักสูตร
ตาม มคอ. 2 โดยมีวิธีการประเมินและสัดสว่นการประเมินที่ชัดเจนตาม 
มคอ. 3 นอกจากนี้ยังมีการประเมินผ่านระบบรายวิชาที่ต้องเรียน
ต่อเนื่อง หากผลการศึกษานักศึกษาในรายวิชาตัวต่อไม่สอดคล้องกับผล
การเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  อาจารย์ผู้สอนมีการ
หารือร่วมกัน (ผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ) ถึงปัญหาที่ เกิดข้ึน เพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป  
 การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาต้องผ่านการประเมินผลด้านการประยุกต์ใช้ความรู้  ใน
รายวิชาเชิงปฏิบัติซึ่งครอบคลุม ELOs ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือรายวิชา
วิทยานิพนธ์  

- มคอ. 2 
- มคอ. 3  

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  

การด าเนินการ 
มีการทวนสอบผ่านการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 การประเมินนักศึกษามีการก าหนด  ช่วงเวลาในการประเมิน 
กิจกรรม/วิธีการประเมิน ระดับการให้คะแนนที่สอดคล้องกับ ELOs 
และวิธีการตัดเกรดและช่วงคะแนนการตัดเกรด ไว้ใน มคอ.3 ซึ่งจะแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในช่วงต้นของรายวิชา    

- มคอ. 3 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การบง่บอกว่านักศึกษาเข้าใจและรบัรูเ้กี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินทีส่อดคล้องกับการ
วัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การด าเนินการ 
ยังไม่มีการด าเนินการเพิม่เติม อย่างไรก็ตามสามารถยืนยันการรับรู้
ดังกล่าวได้ผ่านการสมัภาษณ์และการสอบถามนักศึกษา 
 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
 แม้ว่าวิธีการประเมินในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการได้ถึง
ลักษณะ rubrics อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบต้องได้รับการ
ประเมินตัวข้อสอบและเฉลย ด้านความถูกต้อง ความครอบคลุมของ
เนื้อหารายวิชา ความเหมาะสมด้านเวลาและความยากง่าย โดยใช้
อาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นผู้พิจารณา หาก
ข้อสอบประเมินไม่ผ่านต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า และเข้า
สู่กระบวนการประเมินใหม่ 

- ตัวอย่างแบบประเมินข้อสอบ 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ผลการประเมินของวิธีการวัดผลที่แตกต่างกัน 
- ความยุติธรรมในการประเมินผูเ้รียน 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่มีการด าเนินการเพิม่เติม 

 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ทางหลักสูตรอยู่ระหว่างการขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุก
ท่าน  ให้ด าเนินการด้าน Feedback แก่นักศึกษาภายหลังส่งงาน 
การบ้าน หรือ การประกาศคะแนนสอบ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยเป็น
Feedback ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันอาจารย์หลายท่านด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 

 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แนวทางการประเมินและการสะท้อนกลับ เพือ่ให้นักศึกษารบัทราบ
และปรับตัวทันเวลา ในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่มีการด าเนินการเพิม่เติม 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลสอบและ
เกรด ได้ 2 แนวทางคือ   
 การอุทธรณ์ผลสอบที่ไม่ใช่ลักษณะของเกรด เช่น ผลสอบ
คุณสมบัติ (QE exam) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านภาควิชาฯ หรือ
หลักสูตรฯ ซึ่งจะส่งเรื่องต่อให้ประธานหลักสูตรฯ ในการพิจารณาค า
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร้องดังกล่าว จากนั้นประธานหลักสูตรจะส่งเรื่องต่อให้อาจารย์ผู้สอน
หรือผู้สอบ ท าเรื่องช้ีแจ้งนักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ 
 การอุทธรณ์ผลสอบที่เป็นลักษณะของเกรด นักศึกษาสามารถ
ยื่นค าร้องผ่านฝ่ายวิชาการของคณะฯในการพิจารณาค าร้องดังกลา่ว ซึ่ง
จะส่งเรื่องต่อให้ภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนหรือผู้สอบ ท าเรื่องช้ีแจ้ง
นักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
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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. 

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
 อาจารย์ทุกท่านต้องท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ด้านการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร  นอกจากนี้
ระบบดังกล่าวยังรวมถึงการท าแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวด้านต าแหน่งทางวิชาการ ด้านการศึกษาและการวิจัย  
ข้อตกลงภาระงานดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหาร
ภาควิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งใช้การท าข้อตกลงผ่านระบบ 
TOR และการหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับ
อาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคลตามรอบการประเมิน  โดยปัจจุบันมี
รอบการประเมินปีละ 2 ครั้ง 
 โดยผลการประเมินดังกล่าวใช้ในการให้คุณและโทษด้าน
การข้ึนเงินเดือน การต่อสัญญา และการเลิกจ้างทั้งนี้ผู้รับการ
ประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การสนบัสนุนพัฒนาอาจารยเ์พื่อพฒันาในวิชาชีพ  

การด าเนินการ 
ทางหลักสูตร ภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการสนบัสนุนใน
หลายช่องทาง 

- การสนบัสนุนทุนวิจัย 
- การสนบัสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิชาการทัง้

ในและต่างประเทศ 
- การสนบัสนุนงบประมาณด้านการอบรมสมัมนาทีเ่กี่ยวข้อง

กับการเรียนการสอน 
- การอบรมด้านการพฒันาการเรียนการสอนผ่านโครงการ

ของมหาวิทยาลัย 
- การอบรมให้ความรู้ในการก้าวสู่ต าแหนง่วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ประกาศทุนวิจัย 
- ระเบียบการสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
- บันทึกการสนับสนุนการอบรม
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนปี 2558 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
 ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบ Staff-to-student ratio และ 
workload อย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจายภาระงานและจัดสรร
ต าแหน่งอาจารย์ให้ตรงกับความต้องการ อย่างไรก็ตามการพิจารณา 
Staff-to-student ratio และ  workload ตาม เกณ ฑ์  AUN-QA 
แตกต่างจากระบบเดิม ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงแสดงเฉพาะปี
การศึกษา 2558 

- ตาราง FTE 
- ตาราง Staff-to-student ratio 
 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แนวทางการปรับปรงุเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน  

การด าเนินการ 
    แนวทางการปรบัปรุงเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ในส่วนที่เกีย่วข้อง
กับภาระงานสอนของอาจารย์ ทางหลกัสูตรและภาควิชาฯมีการ
ประชุมหารือ เพื่อกระจายภาระงานสอน รวมถึงการบรรจุอาจารย์
เพิ่มเตมิเพือ่ลดภาระงานสอน และเพิ่มคุณภาพในการเรียนรู ้ โดย
พิจารณาจากข้อมลู FTE  
    ในรอบปีทีผ่่านมาภาควิชาฯ ได้มีมติให้บรรจุอาจารยส์าขา
สิ่งแวดล้อม และ สาขาชายฝั่งและแหลง่น้ า   
   ซึ่งปัจจบุันสามารถบรรจุอาจารยส์าขาสิ่งแวดลอ้มได้แล้ว ซึ่งจะ
ท าให้ Staff-to-student ratio and workload เป็นไปในแนวทาง
ที่ดีข้ึน    

 
-  บันทึกการประชุมทมีบริหารภาคฯ 
และการประชุมภาควิชาฯ เพื่อ
ก าหนดการรับอาจารย ์

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
 การพิจารณาการรับอาจารย์เข้าท างานด าเนินการโดยการ
พิจารณาความจ าเป็นด้านภาระงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร และที่
ประชุมภาควิชา เพื่อให้เกิดความเห็นพ้องในการก าหนดต าแหน่ง
การจ้างอาจารย์ จากนั้นจึงประกาศคุณสมบัติอาจารย์ทีต่้องการผ่าน
การเจ้าหน้าที่ของคณะ  เมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ภาค
วิชาฯ โดยที่ประชุมภาควิชาจะเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯแ ละผู้บริหาร
ระดับคณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การประเมินผล
การสัมภาษณ์ใช้ระบบคะแนนที่มีเกณฑ์การช้ีวัดในแต่ละด้านที่
ชัดเจน ในการตัดสินผลการสอบ  
 
 
 
 

- บันทึกการประชุมผู้บริหารภาควิชา 
- บันทึกการประชุมภาควิชา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 เช่นเดียวกับการประเมินข้อตกลงภาระการท างาน อาจารย์
ทุกท่ านต้องมีการท าข้อตกลงด้าน Competences ซึ่ งระดับ
สมรรถนะและความคาดหวังที่ชัดเจน โดยระดับสมรรถนะและความ
คาดหวังมีความแตกต่างกันตามอายุการท างาน และภาระงานงานที่
เกี่ยวข้อง  การประเมินผล Competences เป็นการหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 
โดยด าเนินการร่วมกับการประเมิน TOR  
 ทั้งนี้ผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ Competences : 
competency.psu.ac.th 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมสามารถด าเนินการผ่าน
ระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ 
กับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล   
 การพัฒนาตนเองและการอบรมมีการสนับสนุนใน 3 ระดับ 
คือ 

- การอบรมสัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดย
ภาควิชาฯ จัดสรรเงินสนับสนุน คนละ 10,000 บาท 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง โดย
ภาควิชาฯ และคณะฯ เป็นผู้สนับสนุน 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละ 1 ครั้ง โดย
ภาควิชาฯ  คณะฯ และมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุน 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
- ประกาศสนบัสนุนการอบรมสัมมนา
และการประชุมวิชาการ 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
 Performance management ด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ ด าเนินการผ่านระบบประเมิน TOR ซึ่งให้คุณและ
โทษในลักษณะการข้ึนเงินเดือน  อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ มีแนว
ปฏิบัติในการช่ืนชมและการยกย่องผู้ที่มี Performance โดดเด่นใน
ด้านต่าง ๆ ผ่านการประชุมภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาของบุคลากรท่านอื่น 
 นอกจากนี้ภาควิชายังมีการสนับสนุนเงินรางวัลในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ ISI โดยให้เงินรางวัลเพิ่มจากเงินรางวัลที่ได้
จากคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
- ประกาศสนบัสนุนเงินรางวัลตีพมิพ์
ผลงาน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
 ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบจ านวนและคุณภาพการตีพมิพ์
อย่างสม่ าเสมอตามตาราง Research activities 

- หลักฐานการตพีิมพผ์ลงานทาง
วิชาการ 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การก ากบัดูแลผลงานวิจัยของคณาจารย์และเทียบเคียงกับหลักสูตร
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอื่น 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากขาดข้อมลูในการเทียบเคียง 

 

 

Full-Time Equivalent (FTE) ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

4 2 6 3.88 100 

Full-time Lecturers 0 1 1 0.70 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 3 7 4.58 100 
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Full-Time Equivalent (FTE) ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

4 2 6 11.20 100 

Full-time Lecturers 0 1 1 1.76 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 4 3 7 12.96 100 
 

Staff-to-student Ratio ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2559 3.78 46.0 7.67 
2558 4.58 52.5 7.5 
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Staff-to-student Ratio ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Academic Year Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 
Ratio 

2559 11.97 144.33 20.61 
2558 12.96 148.26 21.21 

Research Activities  

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

In-house/ 
Institutions 

National 

Regional 
International 

conference journal conference journal 

2559 - - - - 1 20 21 3 

2558 - - - - 7 12 19 3 
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ข้อมูลการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประเภทการเผยแพรแ่บบ Conference  

 
ล าดับท่ี 

 
ชื่อเจ้าของ
บทความ 

 
ชื่อบทความ 

 
แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 

ชื่อเล่มท่ี วัน/
เดือน/ปี ท่ี

ตีพิมพ์ 

สถานท่ี
จัดการ
ประชุม 

1 Kaosol T., 
Thammasane 
S.  

Removal of 
Oscillatoria sp. in raw 
water for water 
treatment plant by 
chemical coagulation  

5th International 
Conference on 
Environmental 
Engineering, Science 
and Management 

11-13 May 
2016 

The Twin 
Towers 
Hotel, Rong 
Muang, 
Bangkok 
Thailand 

 

ข้อมูลการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประเภทการเผยแพรแ่บบ Journal  

List Authors Title Year Source title Volume Issue 
Page 
start 

Page 
end 

1 Kaosol T.,  
Rungarunanotai 
W. 

Effect of microwave 
pretreatment on BMP 
of decanter cake from 
palm oil mill factory 

2016 American 
Journal of 
Applied 
Sciences 

13 5 609 617 

2 Kantachote D.,  
Nunkaew T.,  
Kantha T.,  
Chaiprapat, S. 

Biofertilizers from 
Rhodopseudomonas 
palustris strains to 
enhance rice yields and 
reduce methane 
emissions 

2016 Applied Soil 
Ecology 

100  154 161 

3 Chen, W.-
H., Chen, Y.-
C., Chaiprapat, 
S. 

Activation of 
immobilized 
Clostridium 
saccharoperbutylaceton
icum N1-4 for butanol 
production under 
different oscillatory 
frequencies and 
chemical buffers 

2016 International 
Biodeterioration 
and 
Biodegradation 

110  129 135 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85012011398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kaosol%2c+T.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Kaosol%2c+T.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85012011398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kaosol%2c+T.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Kaosol%2c+T.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85012011398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kaosol%2c+T.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Kaosol%2c+T.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/6400153122?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/6400153122?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/6400153122?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/6400153122?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=18836171100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55502772600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=37010214500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=16549159300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84953455277&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84953455277&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84953455277&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84953455277&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84953455277&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84953455277&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/96119?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/96119?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56092777800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56092777800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188732628&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188732628&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=16549159300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=16549159300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84962501685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chaiprapat%2c+S.&st2=&sid=d45ac1b4975e43703ce9a131c8ad7f9e&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Chaiprapat%2c+S.%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/16052?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/16052?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/16052?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/16052?origin=resultslist


77 
 

List Authors Title Year Source title Volume Issue 
Page 
start 

Page 
end 

4 Chaiprapat S.,  
Thongsai A.,  
Charnnok B.,  
Khongnakorn 
W.,  
Bae J. 

Influences of liquid, 
solid, and gas media 
circulation in anaerobic 
membrane bioreactor 
(AnMBR) as a post 
treatment alternative of 
aerobic system in 
seafood industry 

2016 Membrane 
Science 

509  116 124 

5 Huang G.,  
Chaiprapat S.,  
Waiyagan K. 

Automated process 
planning and cost 
estimation under 
material quality 
uncertainty 

2016 International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

86 1-4 323 335 

6 Thong mak N., 
Sridang P., 
Puetpaiboon U., 
Héran M., 
Lesage G., 
Grasmick A.  

Performances of a 
submerged anaerobic 
membrane bioreactor 
(AnMBR) for latex serum 
treatment 

2016 Desalination 
and Water 
Treatment 

57 44 20694 20706 

7 Sriniworn 
P., Youravong 
W., Khongnakor
n W. 

Recovery of protein 
from mung bean starch 
processing wastewater 
by rotating 
ultrafiltration 

2016 Engineering 
Science and 
Technology 

11 7 962 973 

8 Khongnakorn 
W., Youravong 
W. 

Concentration and 
recovery of protein 
from tuna cooking juice 
by forward osmosis 

2016 Engineering 
Science and 
Technology 

11 7 962 973 

9 Nguyen R., Guo 
M., Musikavong 
C., Bamroongrug
sa N., Shah N. 

Supply Chain 
Optimisation of Nipa-
based bioethanol 
industry in Thailand 

2016 Computer 
Aided Chemical 
Engineering 

38  913 918 

11 Jaichuedee, 
J., Longalee, 
R., Musikavong, 
C. 

Water deprivation as an 
indicator for evaluating 
the potential areas of 
nipa (Nypa fruticans) 
sap ethanol in Thailand 

2016 Cleaner 
Production 

In press 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958476&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958476&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958476&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958476&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19167?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19167?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192084166&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192084166&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=25224010700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=25224010700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55665979200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55665979200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=9638961500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=9638961500&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84996671008&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84996671008&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84996671008&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84996671008&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84996671008&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Musikavong%2c+C.&st2=&sid=8d9e080af374890ff1b9d7d29a5ce2f2&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Musikavong%2c+C.%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/23271?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/23271?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/23271?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/23271?origin=resultslist
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List Authors Title Year Source title Volume Issue 
Page 
start 

Page 
end 

17 Chantho, P., 
Musikavong, 
C.and Suttinun, 
O. 

Removal of phenolic 
compounds from palm 
oil mill effluent by 
thermophilic Bacillus 
thermoleovorans strain 
A2 and their effect on 
anaerobic digestion 

2016 International 
Biodeterioration 
& 
Biodegradation. 

115 - 293 301 

18 Suttayakul, P., 
H-Kittikun, A., 
Suksaroj, C., 
Mungkalasiri, J., 
Wisansuwannak
orn, R., and 
Musikavong, C. 

Water Footprints of 
Products of Oil Palm 
Plantations and Palm 
Oil Mills in Thailand 

2016 Science of the 
Total 
Environment 

542 - 521 529 

19 Traitaned, P. 
and Sakulrat, J. 

Effect of Aerated 
Leachate Recirculation 
on Decomposition 
Condition in Municipal 
Solid Waste (MSW) 
Landfill 

2016 Thai 
Environmental 
Engineering 

30 2 49 56 

20 Maprasit, S., 
Suksaroj, C. and 
Darnsawasdi, R. 

Temporal patterns of 
water quality variation 
in khlong u-tapao river 
basin, Thailand 

2016 International 
Journal of 
GEOMATE 

11 5 2763 2770 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37113882400&amp;eid=2-s2.0-84959503714
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55789810400&amp;eid=2-s2.0-84959503714
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100327701&origin=recordpage
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100327701&origin=recordpage
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100327701&origin=recordpage
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Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

7.5 Performance management including        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service [5] 
Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfill the needs for education, research and service 
 บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านต้องท าข้อตกลงภาระงาน 
(TOR) ด้ านการ ศึกษา การวิจัย  และการบ ริก าร วิชาการ 
นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังรวมถึงการท าแผนพัฒนาตนเองทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวด้านต าแหน่งงาน (เช่น เช่ียวชาญ ช านาญ
การ ช านาญงานพิเศษ) ด้านการศึกษาและการวิจัย ข้อตกลง
ภาระงานดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ 
กับบุคลากร  ซึ่งใช้การท าข้อตกลงผ่านระบบ TOR และการหารือ
ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชาฯ กับบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นรายบุคคลตามรอบการประเมิน  โดยปัจจุบันมีรอบ
การประเมินปีละ 2 ครั้ง 
 โดยผลการประเมินใช้ในการให้คุณและโทษด้านการข้ึน
เงินเดือน การต่อสัญญา และการเลิกจ้างทั้งนี้ผู้รับการประเมิน
สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
 การพิจารณาการรับบุคลากรสายสนับสนุนเข้าท างาน
ด าเนินการโดยการพิจารณาความจ าเป็นด้านภาระงานผ่านที่
ประชุมผู้บริหาร และที่ประชุมภาควิชา เพื่อให้เกิดความเห็นพ้อง
ในการก าหนดต าแหน่งการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน จากนั้นจึง
ประกาศคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนที่ ต้องการผ่านการ
เจ้าหน้าที่ของคณะ เมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ภาค
วิชาฯ โดยที่ประชุมภาควิชาจะเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ และผู้บริหาร
ระดับคณะ เพื่ อให้ เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การ
ประเมินผลใช้การสอบข้อเขียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน 

- บันทึกการประชุมผู้บริหารภาควิชาฯ 
- บันทึกการประชุมภาควิชาฯ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร่วมกับการสัมภาษณ์ โดยใช้ระบบคะแนนที่มีเกณฑ์การช้ีวัดใน
แต่ละด้านที่ชัดเจน ในการตัดสินผลการสอบ 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 เช่นเดียวกับการประเมินข้อตกลงภาระการท างาน 
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่ านต้องมีการท าข้อตกลงด้าน 
Competences ซึ่งระดับสมรรถนะและความคาดหวังที่ชัดเจน 
โดยระดับสมรรถนะและความคาดหวังมีความแตกต่างกันตาม
อายุการท าการ และภาระงานงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล 
Competences การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารภาควิชา
ฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยด าเนินการ่วมกับ
การประเมิน TOR  
 ทั้งนี้ผู้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ตามระเบียบการประเมิน 

- ระบบ Competences : 
competency.psu.ac.th 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
 การพัฒนาตนเองและการอบรมสามารถด าเนินการผ่าน
ระบบ TOR โดยใช้การหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร
ภาควิชาฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยมีการ
สนับสนุนด้านการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่ง
ภาควิชาฯ จัดสรรเงินสนับสนุน คนละ 10,000 บาท 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
- ประกาศสนับสนุนการอบรมสัมมนาและ
การประชุมวิชาการ 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 Performance management ด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ ด าเนินการผ่านระบบประเมิน TOR  ซึ่งให้คุณ
และโทษในลักษณะเงินเดือน  อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ มีแนว
ปฏิบัติในการช่ืนชมและการยกย่องผู้ที่มี Performance โดนเด่น
ในด้านต่าง ๆ ผ่านการประชุมภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาของบุคลากรท่านอื่น 

- ระบบ TOR: tor.psu.ac.th 
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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 
IT Personnel - - - - * 
Administrative 
Personnel 

- 2 2 - 4 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

- - - - - 

Total - 2 4 - 6 
*ใช้บุคลากรส่วนกลางของภาควิชาฯ  



84 
 

 
 

 

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 
activities, student competition, 
and other student support 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 ห ลั ก สู ต รฯ  ได้ ก าห นดรับ นั ก ศึกษ าปี ล ะ  15  คน 
กระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอน ดังนี้ 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมด้านคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้สมัครและแนวทางในการสอบคัดเลือกจากนั้นจึงประสานให้
ฝ่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัคร ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

2. ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต้นของ
ผู้สมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
ผ่านฝ่ายบัณฑิต 

3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แต่งตั้งกรรมการสอบฯ 3 
ท่าน โดยสอบความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยมีการ
ประเมินผลในรูปของคะแนนสอบ ซึ่งผู้สมัครที่สอบผ่านเกิน 70 
คะแนน จึงถือว่าผ่านการคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร 

4. กรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ แจ้งผลการพจิารณาใหฝ้่าย
บัณฑิตทราบ เพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการ 
 

- www.entrance.psu.ac.th 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 นักศึกษาได้รับจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเรียนจบภาค
การศึกษาที่ 1 ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษา ติดตามผลการ
เรียน และการท าวิทยานิพนธ์   

- ระบบ SIS : sis.psu.ac.th 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินระบบการดูแลนักศึกษาและแนวทางการปรบัปรุง 

 

การด าเนินการ 
ได้ก าหนดแนวทางการประเมินระบบการดูแลนักศึกษา  โดย
ด าเนินการผ่านแบบสอบถามเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาซึ่งจะ
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560  

 

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

- จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้จากสภาพ
การท างานจริง 

- สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับต่าง ๆ 
ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

- แผนการใช้เงินรายได้ภาควิชา 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
 ภาควิชาฯ มีกระบวนการในการส ารวจความพึงพอใจใน
ด้าน กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จากนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา  ซึ่งผลประเมินดังกล่าวจะถูกรวบรวมเข้าสู่การหารือใน
ที่ประชุมผู้บริหารภาควิชาฯ และที่ประชุมภาควิชาฯ  นอกจากนี้
ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถยื่นค าร้องต่อ
ภาควิชาฯ ให้ด าเนินการแก้ปัญหาได้  ซึ่งผู้บริหารภาควิชาฯ จะ
พิจารณาค าร้องและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม
ต่อไป  

- แบบส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษา 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการท าวิจัย เช่น โต๊ะเก้าอี้ใต้อาคารต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษา 

 

การด าเนินการ 
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย  ได้แก่ 
การจัดห้องท างานนักศึกษาป.โท เพื่อให้ได้บรรยากาศการท างาน
ร่วมกัน การท ากิจกรรมและการท าวิจัย  ระบบสาธารณูปโภค 
(เช่น  โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด Wi-Fi และเครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น)   

 



87 
 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2559 10 7 7 
2558 20 15 12 
2557 9 6 5 
2556 15 13 13 
2555 18 17 15 

 
Total Number of Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2559 7 12 5 2 6 35 
2558 12 5 5 8 - 30 
2557 5 8 10 - - 25 
2556 13 11 - - - 24 
2555 15 - - - - 15 
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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 synchronized 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. 

 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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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] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

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

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรงุ  

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
- - 
ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรงุ  

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
- - 
ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงและแนวทางการปรับปรงุ  

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
- - 
ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
การประเมินความพอเพียงของระบบสารสนเทศและแนวทางการ
ปรับปรงุ 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
 การบ ริห ารห้ อ งป ฏิบั ติ ก ารแล ะ เครื่ อ งมื อภายใน
ห้องปฏิบัติการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ โดย
ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบความพึงพอใจและเสียงสะท้อนจากผล
ประเมินรายวิชา นอกจากนั้นยังมีการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  ผล
การส ารวจดังกล่าวเปน็ข้อมูลซึ่งน าไปพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร
ภาควิชา และที่ประชุมภาควิชา  เพื่อจัดสรรงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  โดย
ภาควิชามีการวางแผนด้านครุภัณฑ์จากงบประมาณใน 2 ส่วนคือ 
เงินรายได้ภาควิชาฯ และเงินงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ภาควิชาฯ จึงไม่สามารถปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือได้ตามความต้องการทั้งหมด แต่มี
แนวโน้มด้านความพึงพอใจที่ดีข้ึน 
 การบริหารด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด ระบบ IT 
และ มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นการบริหารโดย
ส่วนกลางระดับคณะ ซึ่งภาควิชาฯ และหลักสูตรไม่มีส่วนในการ
บริหารสิ่งอ านวยความสะดวกดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม
ภาควิชาฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  ผลการส ารวจดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่ภาควิชาสะท้อนให้แก่ คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  โดยภาควิชาฯ ท าหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

- ผลส ารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- การจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์
จากเงินรายได้ 
- การจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แผนการด าเนินการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และความ
ปลอดภัย ส าหรบัผู้พกิาร และผู้ที่ตอ้งการความช่วยเหลอืพิเศษ 

 

การด าเนินการ 
การด าเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนจากส่วนของคณะ โดย
คณะได้จัดท าแผนการสนับสนุนจัดท าสิ่งอ านวยความสะวกส าหรับ
คนพิการ  ตามมติ  ครม. วันที่  20 พ .ย. 2555  และได้ เริ่ ม
ด าเนินการในปี 2558 แผนการด าเนินการดังกล่าว เป็นการจัดให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 

- สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ คมนาคมขนสง่ 
- ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ด ารงชีวิต 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
- รายงานผลและแผนการจัดท าสิง่
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
 ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการขอความเห็นจาก 
Stakeholders อันได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ สมาคมวิชาชีพ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  
Stakeholders’needs and feedback  
มหาวิทยาลัย  
 : กรอบ ELOs และแนวคิดด้านการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์ปัจจุบัน  
 : ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พื้นฐานรายวิชาที่ควรเรียน

ก่อนหลัง 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ 
 : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของศาสตร์ตามหลักสูตร 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 : ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

- ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
- แบบส ารวจข้อคิดเห็นในการ
ฝึกงานจากผู้ประกอบการ 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 ตามที่ สกอ. ก าหนด โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีการทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรจากข้อวิพากษ์ของ Stakeholders เช่น ผ่านการ
ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน การเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ
ระหว่างการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน การเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่า 
 ข้อมูลดังกล่าวจะน าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบ  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษามีการ
ทบทวนทุกภาคการศึกษาผ่านระบบ มคอ.3 และผลการประเมินการสอน  
โดยภาควิชามีการรวบรวมข้อวิพากษ์ส าคัญจากระบบ มคอ.3 และการผล
ประเมินการสอน มาหารือในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไขและ
ปรับปรุงด้านการเรียน การสอน และการประเมินผล  

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 ภาควิชาฯ และคณะฯ สนับสนุนให้น าผลการวิจัยมาพัฒนาสู่การ
เรียนการสอน โดยมีการสนับสนุนให้มีการจัดท าต าราซึ่งมีการเช่ือมโยงกับ
ผลการวิจัย นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังสนับสนุนให้มีการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนหรือการตกออกของนักศึกษา 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
 การบริหารห้องปฏิบัติการและเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ มีการตรวจสอบความ
พึงพอใจและเสียงสะท้อนจากผลประเมินรายวิชา นอกจากนั้นยังมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็น
ประจ าทุกปี ผลการส ารวจดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งน าไปพิจารณาในที่ประชุม
ผู้บริหารภาควิชา และที่ประชุมภาควิชา  เพื่อจัดสรรงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยภาควิชามีการ
วางแผนด้านครุภัณฑ์จากงบประมาณใน 2 ส่วนคือ เงินรายได้ภาควิชาฯ 
และเงินงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ภาควิชาฯ จึงไม่สามารถปรับปรุงห้องปฏิบัติการและเครื่องมือได้ตามความ
ต้องการทั้งหมด  แต่มีแนวโน้มด้านความพึงพอใจที่ดีข้ึน 
 การบริหารด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด ระบบ IT และ 
มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นการบริหารโดยส่วนกลางระดับ
คณะ ซึ่งภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ไม่มีส่วนในการบริหารสิ่งอ านวยความ
สะดวกดังกล่าวโดยตรงอย่างไรก็ตามภาควิชามีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  ผลการ
ส ารวจดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ภาควิชาสะท้อนให้แก่ คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยภาควิชาฯ ท าหน้าที่เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินการใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
แนวทางการปรับปรงุ 

 

การด าเนินการ 
ยังไม่มีข้อมลู  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
กลไกในการรวบรวม stakeholder’s feedback สามารถแสดงได้ดังนี้ 
อาจารย์ผู้สอน  
 : การประชุมหลักสูตร การประชุมภาควิชาฯ 
ศิษย์ปัจจุบัน  
 : การหารือผ่านอาจารย์ทีป่รกึษา ข้อร้องเรียนผ่านภาควิชา และแบบ

ส ารวจความพึงพอใจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สมาคมวิชาชีพ 
 : กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 : การรวบรวมข้อมูลระหว่างการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน  แบบ
ส ารวจในช่วงการรับปริญญา กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ข้อวิพากษ์ต่าง ๆ จะได้ถูกรวบรวมและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการ
ประชุมภาควิชาฯ หรือการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  
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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 รายการ
หลักฐาน 

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

มีการตรวจสอบ Pass rates and dropout 
rates แต่ยังไม่มีการbenchmark 
- มีข้อมูลการสอบผ่าน การลาออกหรือตก
ออก 3-5 ปีย้อนหลังถึงปจัจบุันเพือ่การ
พัฒนา 

- 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การจัดท าข้อมลูการสอบผ่าน การลาออก
หรือตกออก 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบันเพื่อ
การพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมลูกบัหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 

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

มีการตรวจสอบ Average time to 
graduate แต่ยังไม่มีการbenchmark 
-มีข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยการศึกษา 3-5 ปี
ย้อนหลงัถึงปจัจุบัน เพื่อการปรบัปรุงพฒันา 

- 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การเทียบเคียงข้อมลูกบัหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 

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

มีการตรวจสอบ Employability of 
graduates แต่ยังไม่มีการbenchmark 
- มีข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 3-5 
ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพื่อการปรับปรงุ
พัฒนา 

- 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การจัดท าข้อมลูภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพื่อการ
ปรับปรงุพฒันา 
- การเทียบเคียงข้อมลูกบัหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 

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

มีการตรวจสอบ Types and quantity of 
research activities แต่ยังไม่มีการ
benchmark 
- มีข้อมูลผลงานและกจิกรรมวิจัยของ
นักศึกษา 3-5 ปีย้อนหลงัถึงปัจจุบัน 

- 
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 ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

 ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การจัดท าข้อมลูผลงานและกจิกรรมวิจัย
ของนักศึกษา 3-5 ปีย้อนหลังถึงปจัจบุัน 
- การเทียบเคียงข้อมลูกบัหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 

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

- มีการตรวจสอบ Satisfaction levels of 
stakeholders แต่ยังไม่มีการ benchmark 
- มีข้อมูลระดบัความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียเพื่อการปรับปรงุพฒันาหลักสูตร 

- 

ข้อแนะน าจากคณะผู้ประเมินฯ ปี 2558  
- การติดตามและจัดท าข้อมูลระดบัความพึง
พอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ
ปรับปรงุพฒันาหลักสูตร 
- การเทียบเคียงข้อมลูกบัหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 

 

Pass Rates and Dropout Rates  

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
2 

Years 
3 

Years 
>3 

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd Year & 
Beyond 

รหสั 59 4 - - - - - - 
รหสั 58 12 - - - 8.33 - - 
รหสั 57 5 - - - - 20 - 
รหสั 56 2 - - 100 50 - - 
รหสั 55 6 - - 100 16.67 - - 
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ส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 

1. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้และความสามารถในการเรียนการสอนและงานวิจัย และมีคุณภาพสงู 
2. คณาจารย์ในหลักสูตรมผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
4. หลักสูตรมีการติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
5. บัณฑิตมีความรูเ้พียงพอในการท างาน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา (5 ประเด็น) 

1. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
2. พัฒนาทักษะการวิเคราะหง์านและการน าเสนอของนักศึกษา 
3. จัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยให้พรอ้มใช้งานท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
4. แนวทางการรับนักศึกษาเพื่อให้ไดจ้ านวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
5. แนวทางในการท าให้นักศึกษาส าเรจ็การศึกษาภายในเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
2. น าเสนอความต้องการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ข้ันสูงเพื่อใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแก่ภาควิชาฯ 

เพื่อพจิารณาจัดสรรงบใหก้ับหลักสูตร 
3. วิเคราะหป์ัญหาการรับนกัศึกษาและหาแนวทางรบันักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. วิเคราะหป์ัญหาการเรียนไมจ่บตามเวลาของนักศึกษาและการลาออกจากการศึกษาของนกัศึกษา 
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ส่วนท่ี 5 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 


