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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําป�การศึกษา 2562 

สําหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่ใช(เกณฑ+มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

(แบบฟอร+มนี้ใช(สําหรับกรณีที่นักศึกษาทุกคนอยู6ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ+ สกอ 2558) 
 
     ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลต�าง  ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับน้ีเป$นที่เรียบร�อยแล�ว  

…………………………………………………………. (ลายเซ็น) 
               (ผู�ช�วยศาสตราจารย/ ดร.สุภาภรณ/  กานต/สมเกียรติ) 

                                                                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                              วันท่ี......... มกราคม 2563 

ผู(ประสานงานเก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 
1.  ช่ือ ผู�ช�วยศาสตราจารย/ ดร.สุภาภรณ/  กานต/สมเกียรติ 
    ตําแหน�ง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท 
     โทรศัพท/  8594  E-mail supaporn.k@psu.ac.th 
2.  ช่ือ นางสวลี  บัวศรี 
    ตําแหน�ง  ผู�ช�วยเลขานุการหลักสูตรฯ 
    โทรศัพท/  8578  E-mail sawalee.l@psu.ac.th 
 
 
 

ส6วนที่ 1 ข(อมูลเก่ียวกับหลักสูตร 
 
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะวิทยาศาสตร/ 
ผ6านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 381(1/2560) วันท่ี 14 มกราคม 2560  
โดยมีกําหนดเป=ดสอนในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560  
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ส6วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ+ (แบบฟอร+ม 2558) 
เกณฑ+ข(อ 1 คุณสมบัติของอาจารย+ประจําหลักสูตร  
 
 กรุณาระบุข(อมูลอาจารย+ประจําหลักสูตรในตารางข(างล6าง 
ตารางที่ 1.1 อาจารย+ประจําหลักสูตร  

ตําแหน�งทางวิชาการ + 
ช่ืออาจารย/ประจําหลักสูตร 

ตาม มคอ. 2  

ตําแหน�งทางวิชาการ + 
รายช่ือของอาจารย/ประจํา

หลักสูตรในป\จจุบัน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป^ท่ีสําเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ/กับสาขาท่ี

เปaดสอน?1 
ตรง สัมพันธ/ ไม�แน�ใจ 

1. ผศ. สุภาภรณ/  กานต/สมเกียรติ * 1. ผศ. สุภาภรณ/  กานต/สมเกียรต ิ* วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2538 
วท.บ.(คณิตศาสตร/),  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2534 

�   

2. ผศ. อํานาจ  เปาะทอง * 2. ดร.ชินพงศ/  อังสุโชติเมธี * Ph.D. (Computer Science), 
Universite de Pau et des 
Pays de l’Adour, สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส, 2560 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าธนบุรี, 2555 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร/) 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าธนบุรี, 2552 

�   

3. ผศ. เพ็ญณี  หวังเมธีกุล * 3. ผศ. เพ็ญณี  หวังเมธีกุล * Ph.D. (Computer Science), 
Durham University, UK., 
2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/
และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบงั, 2542 

�   

                                                           

1 คณุวุฒิท่ีสัมพันธ�กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเป ดสอน หมายถึงคณุวุฒิที่กําหนดไว'ในมาตรฐานสาขาวิชาท่ีประกาศไปแล'ว กรณียัง
ไม-มีการประกาศ ให'อ'างอิงจากกลุ-มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 
Education):  อ'างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ�ฯ ข'อ 9.2) 
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วท.บ. (คณติศาสตร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2536 

4. รศ. สาธิต  อินทจักร/ 4. รศ. สาธิต  อินทจักร/ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟuา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบงั, 2546 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟuา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบงั, 2538 
วท.บ. (สถิติศาสตร/),  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533 

 �  

5. ผศ. ภัทร  อัยรักษ/   5. ผศ. ภัทร  อัยรักษ/   Ph.D. (Physics), University 
of  Essex, UK., 2543 
วท.บ. (ฟaสิกส/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2538 

 �  

6. ผศ. ลัดดา  ปรีชาวีรกุล 6. ผศ. ลัดดา  ปรีชาวีรกุล วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2549  
พบ.ม. (สถิติประยุกต/), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/, 
2537 
วท.บ. (คณิตศาสตร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2532 

�   

7. ผศ. วิภาดา  เวทย/ประสิทธ์ิ 7. ผศ. วิภาดา  เวทย/ประสิทธ์ิ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2547 
M.S. (Computer Science), 
University of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2535 
วท.บ. (คณติศาสตร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2530 

�   

8. ผศ. จารณุี  ดวงสุวรรณ 8. ผศ. จารณุี  ดวงสุวรรณ Ph.D. (Computer Science), 
University of Reading, UK., 
2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2544 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2540 
 

�   
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9. ผศ. ศิริรตัน/  วณิชโยบล ยกเลิก 
การเป$นอาจารย/ประจําหลักสูตร 

Ph.D. (Computer Science), 
University of Oklahoma 
U.S.A., 2545 
M.S. (Computer Science), 
Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University, U.S.A., 2539  
สต.บ. (สถิติประยุกต/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2535 

�   

 9. อ. นิวรรณ  วัฒนกิจรุ�งโรจน/ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร/
และเทคโนโลยีสารสนเทศ), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2561 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2550 
วท.บ. (คณติศาสตร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2547 

�   

 
หมายเหตุ: กรุณาใส�เคร่ืองหมาย (*) ท(ายช่ืออาจารย/ประจําหลักสูตรท่ีทําหน�าท่ีอาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ข�อ 1.1 อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณสมบัติเป?น “อาจารย+
ประจํา” ดังต6อไปนี้หรือไม6 

1.1 ก. ในระหว�างป̂การศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งน้ีอาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ใน
คอลัมน/ที่ 2 ของตาราง 1.1) ยังดํารงตําแหน6งอาจารย+ ผู(ช6วยศาสตราจารย+ รองศาสตราจารย+  หรือ
ศาสตราจารย+ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/หรือไม�2(หมายถึงยังมีการจ�างงานต้ังแต�เริ่มป^การศึกษาที่ทําการ
ประเมินในครั้งน้ี จนถึงป\จจุบันหรือไม�) 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

                                                           
2 ก. ในอดีตเคยพบว-า ในหลักสูตรจํานวนหน่ึงยังคงมีช่ืออาจารย�ที่เสียชีวิตแล'ว หรืออาจารย�ที่เกษียณแล'ว (และไม-ได'รับการจ'างต-อ) 
เปKนอาจารย�ประจาํหลักสูตร ซึ่งไม-เปKนไปตามเกณฑ� 
ข. หากผู'ประเมินสืบค'นการจ'างงานของอาจารย�ท-านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล'วไม-พบหลักฐาน  
หลักสูตรควรมีหลักฐานเปKนสัญญาการจ'างงาน 
ค. สัญญาการจ'างงานตามข'อ ข ต'องเปKนสัญญาจ'างอย-างน'อย 9 เดอืน (จากคู-มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาฉบับปVการศึกษา 2557) 
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1.1 ข. อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ที่ 2 ของตาราง 1.1) ทําหน�าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา (สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติหน(าที่เต็มเวลา3

หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.2 อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ+กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เป=ดสอน4หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
� ประเมินไม�ได�โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.3 อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีหน(าทีส่อนและค(นคว(าวิจัยใน
สาขาวิชาน้ี(หลักสูตรน้ี)5หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
  

                                                           
3 อาจารย�ที่ลาศึกษาต-อหรือมีปZญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอ่ืน ๆ ทําให'ไม-สามารถปฏิบัติงานได'เต็มเวลา จะไม-เข'าเกณฑ�ใน
ข'อน้ี  
4 คุณวุฒิที่สัมพันธ�กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเป ดสอน หมายถึงคุณวุฒิท่ีกําหนดไว'ในมาตรฐานสาขาวิชาท่ีประกาศไปแล'ว กรณียัง
ไม-มีการประกาศ ให'อ'างอิงจากกลุ-มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 
Education):  อ'างอิงจากแนวทางการบริหารเกณฑ�ฯ ข'อ 9.2) 
5 ก. สกอ กําหนดเกณฑ�ส-วนนี้มีเพราะเกรงว-าหลักสูตรอาจใส-ช่ืออาจารย�เพ่ือให'ครบตามเกณฑ� แต-ไม-ได'ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร 
ซึ่งมีผลกระทบต-อคุณาพหลักสูตร หลักสูตรควรมีหลักฐานท่ีแสดงว-า อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกท-านได'สอนและค'นคว'าวิจัยใน
สาขาวิชา เช-น มีช่ือปรากฏเปKนผู'สอนหรืออาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�ในหลักสูตร 
ข. อาจารย�แต-ละท-านสามารถเปKนอาจารย�ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได'ในเวลาเดียวกัน แต-ต'องเปKนหลักสูตรท่ีอาจารย�ผู'นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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1.4 อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1) ที่รับเข(าใหม6ต้ังแต614 พ.ย. 2558
มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก6อนรับเข(าทํางาน6 

หลักสูตรมีอาจารย/ประจําหลักสูตรท่ีเป$นอาจารย+ใหม6 (เพิ่งรับเข�าทํางาน) ในป̂การศึกษาที่ประเมินหรือไม� 
� ไม�มีกรุณาข�ามไปตอบข�อถัดไป 
� มี กรุณาระบุรายช่ืออาจารย/ประจําหลักสูตรที่รับเข(าใหม6ในป^การศึกษาท่ีประเมิน 

1. ดร.ชินพงศ/  อังสุโชติเมธี 
 

 อาจารย/ข�างต�นมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก6อนรับเข(าทํางานหรือไม� 
� มี (เป$นไปตามเกณฑ/) 
� ไม�มี (ไม�เป$นไปตามเกณฑ/) โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 

 
1.5 อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิดังน้ีหรือไม� 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี

ตําแหน�งรองศาสตราจารย/ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
1.6 อาจารย/ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1) มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เป$นผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 
-เป$นผลงานทางวิชาการที่ได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
-มีจํานวนอย�างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ป^ย�อนหลัง โดยอย�างน�อย 1 รายการ 
ต�องเป$นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย/ใหม�ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหน�าท่ีเป$นอาจารย/ประจํา
หลักสูตร ต�องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอย�างน�อย 1 ผลงาน 
ภายใน 2 ป̂ หรือ2 ผลงาน ภายใน 4 ป^ หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ป̂ 

                                                           
6สกอ กําหนดเกณฑ�ว-า อาจารย�ประจําท่ีรับเข'าใหม-ตัง้แต-เกณฑ�มาตรฐาน พศ. 2558 เริม่บังคับใช' (14 พ.ย. 2558) ต'องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได'ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว' ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย�ประจํา  
 แต-ในระยะ 2 ปVแรกของการประกาศใช'เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฉบับ 2558 (14 พย. 2558-13 พ.ย. 2560) 
คณะกรรมการอุดมศึกษาให'มีการทดลองนําร-องโดยให'สถาบันอุดมศึกษาแต-ละแห-งสามารถกําหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช'ประเมิน
ความสามารถด'านภาษาอังกฤษ ในปZจจุบันยังไม-มีความเคล่ือนไหวเพ่ิมเติม 
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� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด .................................................................................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย+ประจําหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ที่ปรากฏช่ือในคอลัมน/ท่ี 
2 ของตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเป$นรายบุคคลทั้งน้ี กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -
31 พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม�ครบ 3 ผลงานใน 5 ป̂ย�อนหลังและเป$นอาจารย/ใหม�กรุณาวงเล็บระบุท�าย
ช่ืออาจารย/ว�าเป$น “อาจารย/ใหม� (อายุงานไม�ถึง 5 ป^)” 

(หากผลงานเป$น proceeding บอกระบุเลขหน�าด�วยเพื่อให�รู�ว�าไม�ได�เป$นบทคัดย�อเพียงอย�างเดียว ทั้งน้ี 
proceeding ท่ีมีเฉพาะบทคัดย�อไม�สามารถนับว�าเป$นผลงานตามเกณฑ/น้ีได�) 

 
อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  1 ช่ือ  ผศ.ดร. สุภาภรณ+  กานต+สมเกียรติ 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) P. SaeUeng, S. Skrbic, S. Kansomkeat, and A. Thadadech. (2017). A GPFCSP-Based Fuzzy 

XQuery Interpreter,Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 
(JTEC), 9(2-2), pp. 35-40, 2017. 

2) N. Chuaychoo, and S. Kansomkeat, (2017). Path Coverage Test Case Generation Using 
Genetic Algorithms, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 
(JTEC), 9(2-2), pp. 35-40. 

3) S. Intajag, P. Bhurayanontachai and S. Kansomkeat. (2016). Histogram specification with 
generalised extreme value distribution to enhance retinal images. Electronics Letters, 52(8), 
pp.596-598. 

4) S. Sukpisit, S. Kansomkeat, P.SaeUeng, A. Thadadech, and S. Skrbic. (2016). Polygon 
Intersection Based Algorithm for Fuzzy Set Compatibility Calculations, International Journal 
of Machine Learning and Computing, February 2016, 6(1), pp. 32 – 35. 

5) J. Polpong, and S. Kansomkeat, "Syntax-based Test Case Generation for Web Application", 
in Proceedings of the International Conference on Computer, Communication, and Control 
Technology (I4CT 2015), April 21 – 23, 2015, Imperial Kuching Hotel, Malaysia, 2015, pp. 390-
394. 

6) S. Kansomkeat, S. Sukpisit, A. Thadadech, P. SaeUeng, and S. Skrbic, "Fuzzy Ordering 
Implementation Applied in Fuzzy XQuery", in Proceedings of the International Conference 
on Information Society and Technology (ICIST 2015), March 8 – 11, 2015, Kopaonic, Serbia, 
2015, pp. 443-448. 

 
  



8 

 

อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  2 ช่ือ ดร.ชินพงศ+  อังสุโชติเมธี 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) C. Angsuchotmetee, P. Setthawong and S. Udomviriyalanon, 2019. �BlockVOTE: An 

Architecture of a Blockchain-based Electronic Voting System�, 2019 IEEE International 

Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Phuket, Thailand, pp. 8. 

2) P. Setthawong, C. Angsuchotmetee, “The Feasibility of Decentralized Voting Systems 

Utilizing Blockchain Technologies and Comparison with Traditional Centralized Voting 

Systems”, 2019 The AU International Conference in Business & Economics (AU-ICBE),  

Samutprakan, Thailand, 2019, pp. 170. 
3) C. Angsuchotmetee, R. Chbeir, Y. Cardinale and S. Yokoyama, 2018. “A Pipelining-based 

Framework for Processing Events in Multimedia Sensor Networks”, In Proceedings of SAC 
2018, (SAC 2018). ACM, New York, NY, USA., Article 4, pp. 247-250. 

4) C. Angsuchotmetee and P. Kaewkandee, "VoDCoin: a cryptocurrency-based architecture for 

a decentralized-based video-on-demand service”, ACM the 10th International Conference 

on Management of Digital Ecosystems (MEDES’18), Tokyo, Japan, 2018, pp. 100-105. 
5) K. Lavangnananda and C. Angsuchotmetee, "A study on suitable range of packetization 

interval for streaming application over WLAN", 2016 IEEE International Conference on 

Industrial Technology (ICIT), Taipei, 2016, pp. 818-823. 
 
อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  3 ช่ือ ผศ.ดร.เพ็ญณี  หวังเมธีกุล 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1)  เพ็ญณี หวังเมธีกุล และสุนิดา รัตโนทยานนท/, 2562. “การพัฒนาระบบบันทึกช่ือเข�าช้ันเรียนด�วยคิวอาร/

โค�ด”, วารสารแม�โจ�เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ป^ที่ 5, ฉบับท่ี 2, เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562, หน�า 27-40. 

2) เพ็ญณี  หวังเมธีกุล, อลิษา  จิตรจง, และสุนิดา  รัตโนทยานนท/, “ระบบช-วยวางแผนการลงทะเบียนเรียน”, 
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ ครั้งท่ี 47, วันท่ี 6 ธันวาคม 2561,       
จ.มหาสารคาม, 2561, หน�า 1238-1250. 

3) P. Wangmaeteekul, "Fair Allocation through Social Norm", in Proceedings of COMPSE, The 
First EAI International Conference on Computer Science and Engineering, November 11-12, 
2016, Penang, Malaysia, 2016, pp. 49-53. 

4)  P. Kaewchanid, and P. Wangmaeteekul, “Solving a Teaching Assistant Timetabling using 
Constraint Based Approach”, in Proceedings of the ICCIA, International Conference on 
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Computational Intelligence and Applications, August 27-29, 2016, Jeju, Korea, 2016, pp. 56-
60. 

 
อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  4 ช่ือ รศ.ดร.สาธิต  อินทจักร+ 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) P. Vonghirundacha, S. Intajag and M. Karnjanadecha., (2019), “Contrast and color balance 

enhancement for non-uniform illumination illumination retinal images”, Technical Journal, 
Vol.13, No.4, pp. 291-296. 

2) Vonghirandecha P., Karnjanadecha M., Intajag S., (2019), "Automated color balance and 
contrast enhancement of retinal images for visual diagnosis", International Journal of 
Biology and Biomedical Engineering, Vol.13, pp. 46-57. 

3) S. Chankhachon and S. Intajag, (2018), "Generalized Extreme Value Trimmed Filter for 
Random Impulse Noise Suppression in Color Images", in the 18th International Conference 
on Control, Automation and Systems (ICCAS 2018), PyeongChang, Gang Won, Korea, 
October 17-20,  2018. pp. 481-486. 

4) S. Ransewa, N. Elz, N. Thanon and S. Intajag, (2018), "Anomaly detection using Source Port 
Data with Shannon Entropy and EWMA Control Chart", in the 18th International Conference 
on Control, Automation and Systems (ICCAS 2018), PyeongChang, Gang Won, Korea, 
October 17-20,  2018. pp. 596-601. 

5) Intajag, S., Bhurayanontachai, P. and Kansomkeat, S., (2016), “Histogram specification with 
generalised extreme value distribution to enhance retinal images”, Electronics Letters, 
52(8), pp. 596-598. 

6) P. Vonghirandecha, M. Karnjanadecha and S. Intajag, (2016), "Visual Contrast Enhancement 
by Histogram Modification Based on Generalized Extreme Value Distribution", in 
International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2016 (ICISIP2016), 
September 8-12, 2016, Kyoto, Japan, pp. 45-52. 

7) S. Chankhachon and S. Intajag, (2016),  "Generalized Extreme Value Filter to Remove Mixed 
Gaussian-Impulse Noise", PRICAI 2016: Trends inArtificial Intelligence Volume 9810 of the 
series Lecture Notes in Computer Science,  pp. 55-67, 2016. DOI 10.1007/978-3-319-42911-
35. 

8) S. Chankhachon, and S. Intajag, (2015), "Resourceful Method to Romove Mixed Gaussian-
Impulse Noise in Color Images", in the 12th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015, HatYai, Songkhla, Thailand, 
pp.18-28. 
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อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  5 ช่ือ ผศ.ดร.ภัทร  อัยรักษ+ 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) Sae-Lim W., Wettayaprasit W., Aiyarak P., 2019. "Convolutional Neural Networks Using 

MobileNet for Skin Lesion Classification", 16th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : Knowledge Evolution Towards Singularity 
of Man-Machine Intelligence, July 2019, pp. 242-247. 

2) Myo W., Wettayaprasit W., Aiyarak P., 2019. "Designing Classifier for Human Activity 
Recognition Using Artificial Neural Network." 2019 IEEE 4th International Conference on 
Computer and Communication Systems (ICCCS2019), February 23-25, 2019, Singapore, pp. 
81-85. 

3) W. Myo, W. Wettayaprasit and P. Aiyarak, (2018), A more reliable step counter using built-in 
accelerometer in smartphone, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer 
Science, 12(2): pp. 775-782. 

4) Myo W., Wettayaprasit W., Aiyarak P., (2018), "A noble feature selection method for human 
activity recognition using Linearly Dependent Concept (LDC)." ACM International Conference 
Proceeding Series, 8 February 2018, Kuantan, Malaysia, pp. 173-177. 

5) P. Sunheem and P. Aiyarak., (2016), “A Microwave Transmission Instrument for Rapid Dry 
Rubber Content Determination in Natural Rubber Latex”, MAPAN, 2016, 31(2), pp.129-136. 

6) K. Hemkaew, C. Dechwayukul, P. Aiyarak, R. Spontak, and W. Thongruang., (2015), “Batching 
method and effects of formulation and mechanical loading on electrical conductivity of 
natural rubber composites filled with multi-wall carbon nanotube and carbon black”, Digest 
Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol.10, pp. 883-893. 

7) T. Phanthong, T. Maki, T. Ura, T. Sakamaki P. Aiyarak, and P. Sunheem., (2015), “Design and 
implementation of microwave attenuation measurements to estimate the dry rubber 
content of natural rubber latex”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
Vol.37. pp. 713-718. 

 
อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  6 ช่ือ ผศ.ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกุล 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) N. Keawpibal, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon. (2019). “HybiX: A novel encoding 

bitmap index for space- and time-efficient query processing”, Turkish Journal of Electrical 
Engineering and Computer Sciences, Vol 27, No.2, pp. 1504-1522. 

2) N. Keawpibal, L. Preechaveerakul, and  S. Vanichayobon. (2019). "Optimizing Range Query 
Processing for Dual Bitmap Index", Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 
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Forthcoming Issue: Special Issue on Computer Science and Information Technology, Vol. 
16, No. 2, 2019, pp. 133 - 142. 

3) F. Duemong and L. Preechaveerakul, (2018), "Applying Pell Numbers for Efficient Elliptic 
Curve Large Scalar Multiplication", 2018. in the 22nd International Computer Science and 
Engineering Conference (ICSEC 2018), Chiang Mai, Thailand, November 21-24, 2018. pp. 204-
207. 

4) บัสรันดร/ ดาเลาะ, วรารัตน/ จักรหวัด, ศิริรัตน/ วณิชโยบล และลัดดา  ปรีชาวีรกุล, “กลไกแฟ�มข'อมูลท่ี
ปลอดภัยโดยใช'การเข'ารหัสลับและการซ-อนข'อมูลในภาพ”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด�าน
คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม�, 2561, หน�า 272-
277. 

5) ปฏิพัฒน/พงศ/ ศักดี, สมศรี จารุผดุง, ลัดดา  ปรีชาวีรกุล และศิริรัตน/ วณิชโยบล, “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�สําหรับการจัดการลูกค'าสัมพันธ�”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด�านคอมพิวเตอร/และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม�, 2561, หน�า 569-574. 

6) นภัทร ย้ิมจันทร/, โสรยา สิงสาโร, ผุสดี มุหะหมัด และลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบการเข'ารหัสข'อความสําหรับ
รหัสคิวอาร�”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต/ครั้งท่ี 8, วันท่ี 27-29 กรกฎาคม 2559,   
อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ/, 2559, หน�า 215-218. 

7) ภวินท/ แซ�คู, จารุณี ดวงสุวรรณ, และลัดดา ปรีชาวีรกุล, “การระบุอาการและอาการแสดงจากข�อความบอก
เล�าอาการสําคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 โดยข้ันตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ”, The 20th 
International Computer Science and Engineering Conference, Chiang Mai Orchid Hotel, 
Thailand, วันที่ 14-17 ธันวาคม 2559, หน�า 665-669. 

8) S. Chusri, L. Preechaveerakul, D. Saelee, and S. Vanichayobon., (2015), “RTANS: A Real-time 
Tracking and Navigation System for Smartphone”, International Journal of Information 
Processing and Management (IJIPM), 6(1), pp. 56 – 63. 

9) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon, 
"DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded Bitmap Index", in the 12th 
International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering 
(JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 2015, pp. 309-314.  

10) เจ�ะอาซียะ มามุ,  ฮามีดะ เจะแต,  ศิริรัตน/ วณิชโยบล และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 2558, “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค�มูลนิธิ มัสยิดบ'านเหนือ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนา
เชิงประยุกต/ ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน�า 30-
34. 

11) ฐิตินันท/ เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย/วุธ, ศิริรัตน/ วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ทดสอบตาบอดสี 
(Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ ครั้งท่ี 7 
(ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน�า 17-21. 
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12) บัสรันดร/ ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุล และศิริรัตน/ วณิชโยบล, “ระบบตรวจสอบการเข'าช้ัน
เรียนของนักศึกษาโดยใช'รหัสคิวอาร�”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ ครั้งท่ี 7 
(ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558,ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน�า 597-601. 

13) สุรีย/รัตน/ เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน/ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย/ประสิทธ์ิ, “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร/สําหรับการดูแลจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงาน
พัฒนาเชิงประยุกต/ คร้ังที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, 
หน�า 35-39. 

14) วรัญ�ู ธรรมโชติ, ศิริรัตน/ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย/ประสิทธ์ิ,“ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร�ในการวางแผนเฝ�าระวังพื้นท่ีเส่ียงภัย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ 
ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน�า 40-44. 

15) อารี บุญธรรมโม และลัดดา ปรีชาวีรกุล, “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช'เทคโนโลยีการซ-อนข'อมูล
บน OBEC LMS” การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), 
วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน�า 499-502. 

 
อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  7 ช่ือ ผศ.ดร.วิภาดา  เวทย+ประสิทธ์ิ 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1) A. Khine, W. Wettayaprasit, and J. Duangsuwan, 2019. “Ensemble CNN and MLP with Nurse 

Notes for Intensive Care Unit Mortality”,  16th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : Knowledge Evolution Towards Singularity of 
Man-Machine Intelligence, July 2019, pp. 236-241. 

2) Sae-Lim W., Wettayaprasit W., and Aiyarak P., 2019. "Convolutional Neural Networks Using 
MobileNet for Skin Lesion Classification", 16th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : Knowledge Evolution Towards Singularity 
of Man-Machine Intelligence, July 2019, pp. 242-247. 

3)  Win Win Myo, Wiphada Wettayaprasit, and Pattara Aiyarak, 2019. "Designing Classifier for 
Human Activity Recognition Using Artificial Neural Network", 2019 IEEE 4th International 
Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS2019), February 23-25, 2019, 
Singapore, pp. 81-85. 

4)  Nitchot A., Wettayaprasit W., Gilbert L., 2019. "Study materials and knowledge structure 
management using MyTeLeMap", 4th International Conference on Digital Arts, Media and 
Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer 
and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON 2019), pp. 197-201. 

5) W. Myo, W. Wettayaprasit and P. Aiyarak. (2018). “A more reliable step counter using built-in 
accelerometer in smartphone”, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer 
Science, 12(2): pp. 775-782. 
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6) A. Nitchot, W. Wettayaprasit and L. Gilbert. (2018). “Personalized learning system for 
visualizing knowledge structures and recommending study materials links”,  E-Learning and 
Digital Media, 16(1), pp. 77-91. 

7)  A. Nitchot, W. Wettayaprasit, and L. Gilbert., (2018), “Assistive tool for constructing 
knowledge structures and suggesting related study materials links”, Education and 
Information Technologies Journal, doi: 10.1007/s10639-018-9762-y. 

8) W. Myo, W. Wettayaprasit, and P. Aiyarak, (2018), "A noble feature selection method for 
human activity recognition using Linearly Dependent Concept (LDC)." ACM International 
Conference Proceeding Series, 8 February 2018, Kuantan, Malaysia, pp. 173-177. 

9) T. Tran, J. Duangsuwan and W. Wettayaprasit, 2018. “A Novel Automatic Sentiment 
Summarization from Aspect-based Customer Reviews”, The 15th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering, 11-13 July, 2018., Faculty of 
ICT, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand., pp. 345-350. 

10) A. Nitchot, W. Wettayaprasit, and L. Gilbert, "Monitoring, teaching and learning using 
knowledge maps and structures (MyTeLeMap)", in the 2nd Joint International Conference 
on Digital Arts, Media and Technology 2017: Digital Economy for Sustainable Growth, 
(ICDAMT), 2017, pp. 189-194. 

11) B. Somboonsuke, W. Wettayaprasit, and P. Wettayaprasit. (2015). Micro halal community 
enterprise database system: Case study in Pattani and Songkhla provinces, Kasetsart 
Journal - Social Sciences, pp. 568-576. 

12) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon, 
"DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded Bitmap Index", in the 12th 
International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering 
(JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 2015, pp. 309-314. 

13) สุรีย/รัตน/ เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน/ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย/ประสิทธ์ิ, “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�สําหรับการดูแลจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงาน
พัฒนาเชิงประยุกต/ คร้ังที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, 
หน�า 35-39. 

14) วรัญ�ู ธรรมโชติ, ศิริรัตน/ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย/ประสิทธ์ิ,“ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร�ในการวางแผนเฝ�าระวังพื้นท่ีเส่ียงภัย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ 
ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน�า 40-44. 
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อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี  8 ช่ือ ผศ.ดร.จารุณี  ดวงสุวรรณ 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1)  Khine A., Wettayaprasit W., Duangsuwan J., 2019. "Ensemble CNN and MLP with Nurse Notes 

for Intensive Care Unit Mortality", The 16 th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : Knowledge Evolution Towards Singularity 
of Man-Machine Intelligence, July 2019, Chonburi, Thailand, pp. 236-241. 

2)  J. Duangsuwan and P. Saeku, (2018). Semi-automatic Classification Based on ICD Code for 
Thai Text-Based Chief Complaint by Machine Learning Techniques, International Journal of 
Future Computer and Communication, 7(2), pp. 37-41. 

3) J. Duangsuwan, and P. Saeku, 2018. "Improving accuracy in Thai sign and symptom 
classification using context-free grammar approach", The 10 th International Conference on 
Computer and Automation Engineering, ICCAE 2018, Brisbane, Australia, February 24-26, 
2018. pp.70-74. 

4) T. Tran, J. Duangsuwan, and W. Wettayaprasit, 2018. “A Novel Automatic Sentiment 
Summarization from Aspect-based Customer Reviews”, The 15th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering, 11-13 July, 2018., Faculty of 
ICT, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand., pp. 345-350. 

5) P. Saeku, and J. Duangsuwan, "Signs and symptoms tagging for Thai chief complaints based 
on ICD-10", in  International Conference on Algorithms, Computing and Systems, ICACS 
2017, August 10, 2017, Jeju Island, South Korea, 2017, pp.44-49. 

6) ณัฐนรี  ศรีไชย และจารุณี  ดวงสุวรรณ, "e-PTA: The Project Progress Tracking Application", in the 
9th ECTI-CARD 2017, 25-28 กรกฎาคม 2560,  อ.เชียงคาน, จ.เลย, ประเทศไทย, 2560, pp. 233-236. 

7) ภวินท/  แซ�คู, จารุณี  ดวงสุวรรณ,  และลัดดา ปรีชาวีรกุล,  "การระบุอาการและอาการแสดงจากข'อความ
บอกเล-าอาการสําคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 โดยข้ันตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ",in the 
20th International Computer Science and Engineering Conference, December 14 - 17, 2016, 
Chiang Mai, Thailand, 2016. pp. 665-669. 

8) ณัฐริกา ลิขิตจรรยารักษ/ และจารุณี  ดวงสุวรรณ, "Healthcare Queuing Application: A Case Study of 
Songklanagarind Hospital", การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ ครั้งที่ 8 (ECTI-
CARD 2016), วันท่ี 27-29 กรกฎาคม 2559,ประจวบคีรีขันธ/, ประเทศไทย, 2559, หน�า 391-394. 

9) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon, 
"DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded Bitmap Index", in the 12th 
International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering 
(JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 2015, pp. 309-314. 
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อาจารย/ประจําหลักสูตรท�านท่ี 9 ช่ือ ดร.นิวรรณ  วัฒนกิจรุ6งโรจน+ 
รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
1)  ณิชาภัทร  ปa�นโพธ์ิ และ นิวรรณ วัฒนกิจรุ�งโรจน/,  “การแทนข'อความแสดงความคิดเห็นด'วยเวกเตอร�ท่ีใช'

พื้นที่น'อย”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on 
Information Technology : NCIT) ครั้งท่ี 10, วันที่ 24-25 ตุลาคม 2561, หน�า 109 – 114. 

2) S. Tongman and N. Wattanakitrungroj, “Classifying Positive or Negative Text Using Features 
Based on Opinion Words and Term Frequency - Inverse Document Frequency”, 2018 5th 
International Conference on Advanced Informatics: Concept Theory and Applications 
(ICAICTA), Krabi, Thailand, August, 14-17, 2018, หน�า 28. 

3) นัสริน ไชยบัญดิษฐ/ และนิวรรณ วัฒนกิจรุ�งโรจน/,  "เครื่องมือสนับสนุนการฝ�กเขียนพยัญชนะไทยสําหรับ
เด็ก",  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต/ ครั้งท่ี 8 (ECTI-CARD 2016), จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ/, วันท่ี 27-29 กรกฎาคม 2559, หน�า 639 – 642. 

 
 
เกณฑ+ข(อ 2 อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ข�อ 2.1 อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�านมีชื่อเป?นอาจารย+ประจําหลักสูตรตามท่ีระบุในคอลัมน/ท่ี 
2 ของตาราง 1.1หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข�อ 2.2 อาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ตามท่ีระบุในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1และมี
เครื่องหมาย “*”)ทําหน�าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (น่ันคือ อยู6ในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกท6าน) หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
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ข�อ 2.3 อาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน/ที่ 2 ของตาราง 1.1และมีเครื่องหมาย “*”) 
ทุกท�านอยู�ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา7หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข�อ 2.4 อาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบัน (ตามท่ีระบุในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1และมีเครื่องหมาย “*”) 
เป$นอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว6า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม6ได( (ยกเว�นพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ให�เป$นอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรได�อีกหน่ึงหลักสูตร และอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได�
ไม�เกิน 2 คน) 
ก. หลักสูตรของท�านได�ระบุชัดเจนในเล�มหลักสูตร (มคอ. 2) ว�าเป$นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใช�
หรือไม� (หรือสภามหาวิทยาลัยได�มีความเห็นว�า หลักสูตรของท�านเป$นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใช�
หรือไม�)8 
� ใช� 
� ไม�ใช�  
 
ข. หลักสูตรของท�านเป$นไปตามเกณฑ/ที่ระบุในข�อ 2.4 หรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
(หมายเหตุ: ผู'ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ�ในข'อน้ีโดยใช'ฐานข'อมูลหลักสูตรที่มีอยู�) 
 
  

                                                           
7 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็น 
“อยู-ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา” ว-าควรดูเจตนารมณ�ของเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความ ท่ีประชุมได'ให'หลักการว-า การ
ลาศึกษาต-อ/ลาออกของอาจารย�ต'องมีการแต-งตัง้อาจารย�คนใหม-มาทดแทน หากได'มีการสรรหาอาจารย�ใหม-มาทดแทน แต-
กระบวนการแต-งต้ังยังไม-ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู-ในข้ันตอนของกระบวนการในระดับคณะแล'ว ถือได'ว-า
มหาวิทยาลัยได'มีการดําเนินการให'มีอาจารย�ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา กรณีที่ตีความเปKนกรณีของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
แต-น-าจะรวมถึงอาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรด'วย 
8 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนาํเอาความรู'หลายศาสตร�หรือหลายอนุศาสตร�เข'ามาใช'ในการ
เรียนการสอน เพ่ือประโยชน�ในการวิเคราะห� วิจัย จนกระท่ังผู'เรียนสามารถพัฒนาความรู' องค�ความรู'เปKนศาสตร�ใหม-ข้ึนหรือเกิดอนุ
ศาสตร�ใหม-ข้ึน ตัวอย-างหลักสูตรท่ีเปKนพหุวิทยาการ เช-น วิศวกรรมชีวการแพทย� (วิศวกรรมศาสตร�+แพทย�ศาสตร�) ภูมิศาสตร�
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร�+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร�+วิทยาศาสตร�-เคม)ี  

ตัวอย-างหลักสูตรท่ีไม-ใช-พหุวิทยาการ เช-น คอมพิวเตอร�ธุรกิจ การศกึษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรงุเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ท่ี 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
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2.5 จํานวนอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบัน (ตามที่ระบใุนคอลัมน/ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) เป$นไปตามเกณฑ/ดังน้ีใช�หรือไม� 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท อย�างน�อย 3 ราย 
ปริญญาเอก อย�างน�อย 3 ราย 

กรณีท่ีมีความจําเป$นอย�างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม�สามารถสรรหาอาจารย/
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน�อยกว�า 10 คน 
ทางสถาบันอุดมศึกษาต�องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย/ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีน้ันให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป$นรายกรณี 

� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 โปรดระบุรายละเอียดหากหลักสูตรของท�านมีอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรน�อยกว�าท่ีกําหนด และอยู�
ระหว�างการเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
(เช�น ข�อมูลวันท่ีหลักสูตรผ�านสภามหาวิทยาลัย ผลการพิจารณาของ กกอ. ในป\จจุบัน หรือความคืบหน�าต�าง ๆ) 
 
2.6 อาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ตามท่ีระบุในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1 และมีเคร่ืองหมาย 
“*”) มีคุณวุฒิดังน้ีหรือไม� 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือ 

ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าท่ีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย/ข้ึนไป 
ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือ 

ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าท่ีมีตําแหน�งศาสตราจารย/ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
2.7 อาจารย/รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน(ตามท่ีระบุในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 1.1และมีเครื่องหมาย 
“*”) มีผลงานทางวิชาการ ดังน้ีใช6หรือไม6 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เป$นผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 
-เป$นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
-มีจํานวนอย�างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ป̂ย�อนหลัง โดยอย�างน�อย 1 รายการ 
ต�องเป$นผลงานวิจัย 
กรณีอาจารย/ใหม�ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหน�าที่เป$นอาจารย/
ประจําหลักสูตร ต�องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอย�างน�อย 1
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ผลงาน ภายใน 2 ป̂ หรือ 2ผลงาน ภายใน 4 ป̂ หรือ3ผลงาน ภายใน 5 ป^ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรในป\จจุบันทุกท�าน (ในคอลัมน/ท่ี 2 ของตาราง 
1.1) แยกเป$นรายบุคคลโดยรายงานเฉพาะผลงานในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากมี
ผลงานไม�ครบ 3 ช้ินใน 5 ป^ย�อนหลังและเป$นอาจารย/ใหม� กรุณาวงเล็บระบุท�ายช่ืออาจารย/ว�าเป$น “อาจารย/ใหม� 
(อายุงานไม�ถึง 5 ป^)” 
 

***กรุณาระบุเฉพาะข(อมูลของอาจารย+ที่ยังไม6ได(รายงานในหัวข(อ 1.6***** 
 
เกณฑ+ข(อ 3. คุณสมบัติอาจารย+ผู(สอนที่เป?นอาจารย+ประจํา 

กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย+ผู(สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป?นอาจารย+ประจํา (ไม�
รวมวิชาวิทยานิพนธ/) 
หมายเหตุ ในเกณฑ/ข�อ 3 น้ีให�ระบุเฉพาะอาจารย/ผู�สอนที่ยังดํารงตําแหน�งอาจารย/ ผู�ช�วยศาสตราจารย/ รอง
ศาสตราจารย/ และศาสตราจารย/ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ น่ันคือ ต�องยังเป$นบุคคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัย 

หากไม6มีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลย สามารถข(ามข(อน้ีได( และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6าง
ต6อไปน้ี             .....................  ไม6มีวิชาสอนในหลักสูตร 

ตําแหน�งทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารย/ผู�สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป^ที่สําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ 

มีประสบการณ/สอนในระดับ
มหาวิทยาลัยก่ีป̂ 

(นับถึง ส.ค.ของป^ท่ีทําการ
ประเมินในครั้งน้ี) 

1. ผศ. สุภาภรณ/  กานต/สมเกียรต ิ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2538 
วท.บ.(คณิตศาสตร/),  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2534 

24 ป^ 

2. ผศ. เพ็ญณี  หวังเมธีกุล  Ph.D. (Computer Science), 
Durham University, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า 
เจ�าคุณทหารลาดกระบงั, 2542 
วท.บ. (คณติศาสตร/),  
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2536 

18 ป^ 
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3. ผศ.ลัดดา  ปรีชาวีรกุล วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2549  
พบ.ม. (สถิติประยุกต/), สถาบัน
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร/, 2537 
วท.บ. (คณิตศาสตร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2532 

25 ป^ 

4. ผศ.วิภาดา  เวทย/ประสิทธ์ิ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2547 
M.S. (Computer Science), 
University of Missouri Columbia, 
U.S.A., 2535 
วท.บ. (คณติศาสตร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2530 

27 ป^ 

 
3.1 อาจารย/ผู�สอนที่เป$นอาจารย/ประจําในมหาวิทยาลัยทุกท�าน (ตามที่ระบุในตารางท่ี3.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ/
ต�อไปน้ีหรือไม� 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท -มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ/กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ปริญญาเอก 
 

-มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�า
ที่มีตําแหน�งรองศาสตราจารย/ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ/กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
-ในกรณีรายวิชาท่ีไม�ใช�วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให�อาจารย/ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มีตําแหน�งทางวิชาการตํ่ากว�ารอง
ศาสตราจารย/ ทําหน�าท่ีอาจารย/ผู�สอนได� 

� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
3.2 อาจารย/ผู�สอนที่เป$นอาจารย/ประจําในมหาวิทยาลัยทุกท�าน (ตามที่ระบุในตารางท่ี 3.1) มีประสบการณ/ด�าน
การสอนหรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
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3.3 อาจารย/ผู�สอนที่เป$นอาจารย/ประจําในมหาวิทยาลัยทุกท�าน (ตามที่ระบุในตารางท่ี 3.1) มีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ/ต�อไปน้ีหรือไม� 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

-เป$นผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 
-เป$นผลงานทางวิชาการที่ได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
-มีจํานวนอย�างน�อย 1 รายการ ในรอบ 5 ป^ย�อนหลัง  
-กรณีอาจารย/ใหม�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม�ยังไม�มีผลงานทางวิชาการหลัง
สําเร็จการศึกษา สามารถอนุโลมให�เป$นอาจารย/ผู�สอนในระดับปริญญาโทได� 

� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย+สอนที่เป?นอาจารย+ประจําทุกท�าน (ที่ระบุในตาราง 3.1) แยก
เป$นรายบุคคลโดยรายงานเฉพาะผลงานในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม�
ครบ 1ช้ินใน 5 ป̂ย�อนหลังและเป$นอาจารย/ใหม� กรุณาวงเล็บระบุท�ายช่ืออาจารย/ว�าเป$น “อาจารย/ใหม�” (อายุงาน
ไม�ถึง 5 ป̂) 
 

***กรุณาระบุเฉพาะอาจารย/ท�านท่ียังไม�มีการรายงานผลงานวิชาการในหัวข�อ 1.6  
 
เกณฑ+ข(อ 4. คุณสมบัติอาจารย+ผู(สอนที่เป?นอาจารย+พิเศษ 
 กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย+ผู(สอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเป?นอาจารย+พิเศษ(ไม�รวม
วิชาวิทยานิพนธ/) 

อาจารย+ผู(สอนตามเกณฑ/หมายถึงอาจารย/ที่ได�ทําการสอนจริงในช�วงป̂การศึกษาท่ีประเมิน มิใช�รายช่ือ
อาจารย/ผู�สอนที่ปรากฏอยู�ในตัวเล�ม มคอ 2 หรือเล�มหลักสูตร 

อาจารย+พิเศษตามเกณฑ/ข�อน้ี คือ อาจารย/ที่ไม�ได�สังกัดมหาวิทยาลัย อาจารย/ที่สังกัดของมหาวิทยาลัยถือ
เป$นอาจารย/ประจํา 

หากไม6มีรายวิชาสอนในหลักสูตรเลยหรือไม6มีอาจารย+พิเศษ สามารถข(ามข(อน้ีได( และกรุณาทํา
เคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปน้ี         .......... ����...........  ไม6มีวิชาสอนในหลักสูตร/ไม6มีอาจารย+พิเศษ 
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ตารางที่ 4.1 อาจารย+ผู(สอนในทุกรายวิชาที่เป?นอาจารย+พิเศษ (ไม�รวมวิชาวิทยานิพนธ/) 

ตําแหน�งทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารย/พิเศษที่เป$น

ผู�สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ป^ท่ีสําเร็จการศึกษา

ทุกระดับ 

มีประสบการณ/สอน
ในระดับ

มหาวิทยาลัยก่ีป^ 
(นับถึง สค.ของป̂ท่ี
ทําการประเมินใน

ครั้งน้ี)  

กรุณาระบุข�อมูลต�อไปน้ี 
1) รหัสวิชาที่สอน 
2) หน�วยกิตของวิชาที่สอน 
3) ช่ือผู�รับผิดชอบรายวิชาหรือผู�
ประสานงานรายวิชา 
4) กรุณาระบุสังกัด (สถานที่ทํางาน) ของ 
ผู�รับผิดชอบรายวิชา/ผู�ประสานงาน
รายวิชาที่ระบุในข�อ 3 

- - - กรุณาระบุข�อมูลต�อไปนี ้
1) รหัสวิชาท่ีสอน 
2) หน�วยกิตของวิชาท่ีสอน 
3) ช่ือผู�รับผิดชอบรายวิชาหรือผู�ประสานงาน
รายวิชา 
4) กรุณาระบุสังกัด (สถานท่ีทํางาน) ของ 
ผู�รับผิดชอบรายวิชา/ผู�ประสานงานรายวิชาท่ี
ระบใุนข�อ 3 

4.1 อาจารย/ผู�สอนที่เป$นอาจารย/พิเศษทุกท�าน (ตามท่ีระบุในตารางที่4.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑ/ต�อไปน้ีหรือไม� 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
 

-มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ/กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ปริญญาเอก 
 

-มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�า
ที่มีตําแหน�งรองศาสตราจารย/ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ/กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
-ในกรณีรายวิชาท่ีไม�ใช�วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให�อาจารย/ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ มีตําแหน�งทางวิชาการตํ่ากว�า 
รองศาสตราจารย/ ทําหน�าท่ีอาจารย/ผู�สอนได� 

 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
4.2 อาจารย/ผู�สอนที่เป$นอาจารย/พิเศษทุกท�าน (ตามท่ีระบุในตารางที่4.1) มีประสบการณ/ด�านการสอนหรือไม� 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
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4.3 อาจารย/ผู�สอนที่เป$นอาจารย/พิเศษทุกท�าน (ตามท่ีระบุในตารางที่4.1) มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ/ต�อไปน้ี
หรือไม� 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

-เป$นผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 
-เป$นผลงานทางวิชาการที่ได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
-มีจํานวนอย�างน�อย 1 รายการ ในรอบ 5 ป^ย�อนหลัง  

� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย+สอนที่เป$นอาจารย/พิเศษทุกท�าน (ที่ระบุในตาราง 4.1) แยกเป$น
รายบุคคลโดยรายงานเฉพาะผลงานในช6วง ในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) 
 
อาจารย/พิเศษที่เป$นผู�สอนท�านที่ 1 ช่ือ................................-......................................... 

รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังน้ี 
1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ+ข(อ 5 คุณสมบัติของอาจารย+ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ+หลักและอาจารย+ที่ปรึกษาสารนิพนธ+ 
กรุณาระบุข�อมูลอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ในตารางข�างล�าง 

หากไม6มีอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลัก/สารนิพนธ/หลัก(เช�น หลักสูตรเพิ่มเริ่มเปaด) สามารถข(ามข(อนี้
ได( และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปน้ี             . 

....................  ไม6มีอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลัก/สารนิพนธ/หลัก 
 
ตารางที่ 5.1 อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/หลัก***ข(อมูล ณ วันที่เขียน
รายงานผลฉบับน้ี *** 

ช่ืออาจารย/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/หลัก/สาร
นิพนธ/หลัก (+ตําแหน�ง

ทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ป^ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ทุกระดับ 

-ระบุช่ือ-รหัสของนักศึกษาท่ีอาจารย/ในคอลัมน/แรกเป$น
อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลัก/สารนิพนธ/หลักในทุก
หลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอ่ืน ๆ) 
-นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ/
และสารนิพนธ/ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 

***ข(อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 
1. รศ.สาธิต  อินทจักร/ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟuา),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, 
2546 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟuา), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, 
2538 
วท.บ.(สถิติศาสตร/),  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2533 

เป$นอาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+หลักของหลักสูตรนี้  
1. นายเจษฎา  ดิษโสภา  รหัส 6110220125 
 
เป$นอาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+หลักของหลักสูตรอ่ืน  
1.  นาย สกล จันทร/ขจร  รหัส 5810230038 

2. อ.นิวรรณ  วัฒนกิจรุ�งโรจน/ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร/
และเทคโนโลยีสารสนเทศ), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 
2561 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2550 
วท.บ. (คณติศาสตร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 
2547 

เป$นอาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+หลักของหลักสูตรนี้  
1. รหัส 6010220087 นางสาวณชิาภัทร  ปa�นโพธ์ิ 
 
เป$นอาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+หลักของหลักสูตรอ่ืน  

- 
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ข�อ 5.1 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/ทุกท�านในตารางที่ 5.1มีช่ือเป$นอาจารย/
ประจําหลักสูตรท่ีระบุในคอลัมน/ท่ี 2 ของตารางที่1.19 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข�อ 5.2 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/ทุกท�านมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท�า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าท่ีตําแหน�งรองศาสตราจารย/ (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/
เดียวกัน) 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข�อ 5.3 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ทุกท�านมีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป$นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ป̂ย�อนหลัง โดยอย�างน�อย 1 
รายการต�องเป$นผลงานวิจัย(หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
 กรณีอาจารย/ใหม�ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหน�าที่เป$นอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ต�องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย�างน�อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ป̂ หรือ 2 
ช้ิน ภายใน 4 ป^ หรือ 3 ช้ิน ภายใน 5 ป̂ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/
หลักทุกท�านในป\จจุบันทุกท�าน โดยแยกเป$นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช6วง สค. 2558 (2015) -31 
พ.ค. 2563 (2020)หากมีผลงานไม�ครบ 3 ช้ินใน 5 ป̂ย�อนหลังและเป$นอาจารย/ใหม� กรุณาวงเล็บระบุท�ายช่ือ
อาจารย/ว�าเป$น “อาจารย/ใหม�” (อายุงานไม�ถึง 5 ป̂) 
 

***กรุณาระบุข�อมูลเฉพาะอาจารย/ท�านที่ยังไม�ได�รายงานในหัวข�อ 1.6 โดยไม�ต�องรายงานซ้ํา) 
 
อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลัก/สารนิพนธ/หลักท�านที่ .....-....ช่ือ..............................-.................................... 

รายการผลงานวิชาการในช6วง สค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังน้ี 
1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 

(กรุณาระบุช่ืออาจารย/และรายการผลงานวิชาการเพิ่มเติมตามต�องการจนครบ) 
                                                           
9 “อาจารย�เกษียณอายงุาน” สามารถปฏิบัติหน'าท่ีอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หลักได'ต-อไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได'รบัอนุมัติโครงร-างวิทยานิพนธ�/การค'นคว'าอิสระก-อนการเกษียณอายุ (จากคู-มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปVการศึกษา 2557) แต-ต'องมีหนงัสือมอบหมายงานจากคณะอย-างเปKนทางการ 
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ข�อ 5.4 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักและสารนิพนธ/หลักมีภาระงานตามเกณฑ/ดังน้ี (หลักสูตรปริญญาโทและ
เอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 

คุณวุฒิ-ตําแหน�งวิชาการของอาจารย/ เกณฑ/ 
อาจารย/ประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท�า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ/ 

เป$นอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได�ไม�เกิน 5 คน  

อาจารย/ประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เ ทียบ เท� า และ ดํา ร ง ตํ าแหน� ง ระ ดับ ผู� ช� วย
ศาสตราจารย/ข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท�าท่ีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย/ข้ึนไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ/ 
(ป.เอก+ผศ., ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.
โท+ศ.) 

ให�เป$นอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได�ไม�เกิน 10 คน 

อาจารย/ประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท�าและดํารงตําแหน�งระดับศาสตราจารย/ 

ให�เป$นอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได�ไม�เกิน 10 คน 
แต�สามารถเสนอต�อสภาสถาบันให�สามารถรับนักศึกษาได�ไม�
เกิน 15 คนต�อภาคการศึกษา หากมีความจําเป$นต�องดูแล
นัก ศึกษ ามากกว� า  1 5  คน  ให� ขอความ เห็ นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป$นรายกรณี 

หมายเหตุ:สําหรับสารนิพนธ/ อาจารย/ประจําหลักสูตร 1 คนเป$นอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/ของนักศึกษาปริญญา
โทได�ไม�เกิน 15 คน หากเป$นอาจารย/ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ/และสารนิพนธ/ ให�คิดสัดส�วนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ/ 1 คน เทียบได�กับจํานวนนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ/ แต�ท้ังน้ีรวมแล�วต�องไม�เกิน 15 คนต�อภาคการศึกษา  
�  เป$นไปตามเกณฑ/ (ประเมินภาระงาน ณ วันท่ีจัดทํารายงานน้ี) 
�  ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ+ข(อ 6 คุณสมบัติของอาจารย+ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ+ร6วมและอาจารย+ที่ปรึกษาสารนิพนธ+ร6วมที่เป?น
อาจารย+ประจํา 
 กรุณาระบุข�อมูลอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นอาจารย+
ประจําในตารางข�างล�าง อาจารย/ประจํา คือ ผู�ท่ียังดํารงตําแหน�งอาจารย/ ผู�ช�วยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ 
และศาสตราจารย/ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/น่ันคือ ต�องยังเป$นบุคคลากรประจําของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วมในข�อน้ีต�องเป?น**อาจารย+ประจํา**(แต6ไม6ต(องเป?น
อาจารย+ประจําหลักสูตรที่ระบุในตารางที่ 1.1 ก็ได() 

หากไม6มีอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วม สามารถข(ามข(อนี้ได( และกรุณาทํา
เคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปน้ี             . 

....................  ไม6มีอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วม 
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ตารางที่ 6.1 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วมที่เป?นอาจารย+ประจํา(นับเฉพาะที่อาจารย/ปรึกษา
ร�วมของนักศึกษาในหลักสูตรน้ี ไม�ต�องนับการทําหน�าที่ในหลักสูตรอ่ืนสําหรับเกณฑ/ส�วนน้ี) 

ช่ืออาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วม 
(ระบุตําแหน�งทางวิชาการด�วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป^ท่ีสําเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม 
1. ผศ. สุภาภรณ/  กานต/สมเกียรต ิ 

 
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/), 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร/), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2538 
วท.บ.(คณิตศาสตร/),  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2534 
 

 
ข�อ 6.1 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/อาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นอาจารย+ประจําทุกท�านมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ตําแหน�งรองศาสตราจารย/ (หลักสูตรปริญญาโท
และเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
 ข�อ 6.2 อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมทุกท�านที่เป?นอาจารย+ประจํามี
ผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป$นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ/ที่กําหนดในการพิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ป^ย�อนหลัง โดยอย�างน�อย 1 รายการต�องเป$นผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/อาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมใน
ป\จจุบันทุกท�านที่เป?นอาจารย+ประจําโดยแยกเป$นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช6วง สค. 2558 (2015) 
-31 พ.ค. 2563 (2020) 
 
***กรุณาระบุข�อมูลเฉพาะอาจารย/ท�านที่ยังไม�ได�รายงานในหัวข�อ 1.6**** 
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เกณฑ+ข(อ 7 อาจารย+ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ+ร6วมและอาจารย+ที่ปรึกษาสารนิพนธ+ร6วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 กรุณาระบุข�อมูลอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในตารางข�างล�าง  

หากไม6มีอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วมท่ีเป$นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถข(ามข(อน้ี
ได( และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปนี้             . 

........ ����.........  ไม6มีอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วมที่เป$นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ตารางที่ 7.1 อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ช่ืออาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/
ร�วม/สารนิพนธ/ร�วม (กรุณาระบุ

ตําแหน�งทางวิชาการ ถ�ามี) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป̂ที่สําเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

- - 
 
ข�อ 7.1 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท�าน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
 หากไม�มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด ต�องมีความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ โดยผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห�งน้ัน และแจ�ง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
�ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 หากอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก
บางท6านไม6มีคุณวุฒิตามที่กําหนดกรุณาระบุรายละเอียดต�อไปน้ี (ถ�ามีคุณวุฒิตามเกณฑ/ กรุณาข�ามข�อน้ีไปยังข�อ 
7.2) 
1. อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านที่ 1 ที่ไม�มีคุณวุฒิตามท่ี
กําหนด ช่ือ.......................-........................... 
หัวข�อวิทยานิพนธ/ท่ีเป$นอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วม(กรุณาระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า 
ประสบการณ+ของอาจารย/ฯ ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
.................................................................................................................................................................................... 
ข�อมูลท่ีแสดงให�เห็นว�าเป$นผู�มีความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อ
วิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
วันที่ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในการเป$นเป$นอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วม 
…………………………………………............. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
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ข�อ 7.2 อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมทุกท�านที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก
มีผลงานทางวิชาการดังน้ี 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
 

มีผลงานทางวิชาการที่ได�รับการตีพิมพ/เผยแพร�ในวารสารท่ีมีช่ืออยู�ในฐานข�อมูลที่เป$น
ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ไม�น�อย
กว�า 10 เรื่อง (ไม�จํากัดว�าต�องเป$นผลงานภายใน 5 ป̂) 

ปริญญาเอก 
 

มีผลงานทางวิชาการ ที่ได�รับการตีพิมพ/เผยแพร�ในวารสารท่ีมีช่ืออยู�ในฐานข�อมูลที่เป$น
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/ไม�น�อยกว�า 5 
เรื่อง(ไม�จํากัดว�าต�องเป$นผลงานภายใน 5 ป^) 

 หากไม�มีผลงานตามท่ีกําหนด ต�องมีความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ โดยผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห�งน้ัน และแจ�ง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
�ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/ร�วม
ทุกท�านที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยแยกเป$นรายบุคคล (ไม�จํากัดว�าต�องเป$นผลงานภายใน 5 ป̂แต�ต�องตรงหรือ
สัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/) 
 
อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม/สารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านที่ ...-...... 
ช่ือ............................-............................................. 
ช่ือเรื่องของวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ท่ีเป$นอาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (กรุณาระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย/ฯ ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ/เผยแพร� 

1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

(เพิ่มเติมรายช่ือและข�อมูลได�ตามต�องการ) 
 
 หากอาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ท่ีปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก
บางท�านไม�มีผลงานตามที่กําหนดกรุณาระบุรายละเอียดต�อไปน้ี (ถ�ามีผลงานตามเกณฑ/ กรุณาข�ามข�อน้ีไปยังเกณฑ/
ถัดไป ข�อ 8) 
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1. อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านท่ี 1 (ซึ่ง
ไม�มีผลงานตามเกณฑ/) ช่ือ.................................................. 
ช่ือเร่ืองของวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ท่ีเป$นอาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (กรุณาระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ/ของอาจารย/ฯ ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
 
................................................................................................................................ .................................................. 
................................................................................................................................ .................................................. 
วันที่ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วมและอาจารย/ที่ปรึกษาสารนิพนธ/ร�วมที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านท่ี 2 (ซึ่ง
ไม�มีผลงานตามเกณฑ/) ช่ือ.................................................. 
ช่ือเร่ืองของวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ท่ีเป$นอาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (กรุณาระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ/ของอาจารย/ฯ ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
................................................................................................................................ .................................................. 
................................................................................................................................ .................................................. 
วันที่ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
(สามารถเพิ่มเติมรายช่ือและข�อมูลได�ตามต�องการ) 
 
เกณฑ+ข(อ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ+และสารนิพนธ+ 
กรุณาระบุข�อมูลของอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ 
 

หากไม6มีการแต�งต้ังอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ในป̂การศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งน้ีสามารถ
ข(ามข(อน้ีได( และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปนี้              

......... ����..........  ไม6มีการแต�งต้ังอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ในป̂การศึกษาที่ทําการประเมินใน
คร้ังน้ี 
  
 กรุณากรอกข�อมูลในตารางท่ี 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ 
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ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ของนักศึกษาที่แต6งตั้งในป�การศึกษาที่ทําการประเมินในครั้งนี้ 
รหัส-รายชื่อนักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ 
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ว� า อ ยู� ใ น
หลักสูตรที่ อิงเกณฑ/ สกอ 
2548 หรือ 2558 

รายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ 

เป$นอาจารย/ประจําหลักสูตรหรือ
เป$นผู� ทรง คุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน�วยงานที่กรรมการสอบวิทยา 
นิพนธ//สารนิพนธ/สังกัด 

คุณ วุ ฒิ /สาขา วิชา / ป̂ ที่
สําเร็จการศึกษาทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ+***     
1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 
�หลักสูตร ที่ใช� เกณฑ/ สกอ 
2548 
�หลักสูตร ที่ใช� เกณฑ/ สกอ 
2558 

ประธานคณะกรรมการสอบ
คือ (ระบุชื่อ) 

�อาจารย/ประจํา 
�อาจารย/ประจําหลักสูตร 
�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

อาจารย/ที่ปรึกษาหลัก (ระบุ
ชื่อ) 

�อาจารย/ประจํา 
�อาจารย/ประจําหลักสูตร 
�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

อาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (ระบุ
ชื่อ) 

�อาจารย/ประจํา 
�อาจารย/ประจําหลักสูตร 
�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

คณะกรรมการสอบที่ไม�ใช�ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย/ที่ปรึกษาหลัก อาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (ระบุชื่อ) คือ 
1. �อาจารย/ประจํา 

�อาจารย/ประจําหลักสูตร 
�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

2. �อาจารย/ประจํา 
�อาจารย/ประจําหลักสูตร 
�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

3. �อาจารย/ประจํา 
�อาจารย/ประจําหลักสูตร 
�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

  



31 

 

ข�อ 8.1 จํานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/(เกณฑ/ข�อน้ีสําหรับกรณีของวิทยานิพนธ/เท�าน้ัน ไม�รวมถึงสาร
นิพนธ/) 
ระดับหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท อาจารย/ประจําหลักสูตรและผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกันไม�น�อยกว�า 3 คน 

ปริญญาเอก อาจารย/ประจําหลักสูตรและผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกันไม�น�อยกว�า 5คน 

� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข�อ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ/(เกณฑ/ข�อน้ีสําหรับกรณีของวิทยานิพนธ/เท�าน้ัน ไม�รวมถึงสารนิพนธ/) 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ต�องไม�เป$นอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/หลักหรือ

อาจารย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ร�วม 
ปริญญาเอก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ต�องเป$นผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
เกณฑ+ข(อ 9 อาจารย+ผู(สอบวิทยานิพนธ+หรือสารนิพนธ+ที่เป?นอาจารย+ประจําหลักสูตร 

หากไม6มีการแต�งต้ังอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ในป̂การศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งน้ีสามารถ
ข(ามข(อน้ีได( และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปนี้              

.......... ����..........  ไม6มีการแต�งต้ังอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ในป^การศึกษาท่ีทําการประเมิน
ในครั้งน้ี 
 
ช�อ 9.1 อาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ทุกท�าน (ไม�นับผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) ในตารางที่ 8.1เป?นอาจารย+ประจําหลักสูตรดังที่ระบุในคอลัมน/ที่ 2 ของตาราง 1.1 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ข�อ 9.2 อาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นอาจารย+ประจําหลักสูตร(ไม�นับผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก) มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ตําแหน�งรองศาสตราจารย/ (หลักสูตร
ปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
�ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
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 ข�อ 9.3 อาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นอาจารย+ประจําหลักสูตร(ไม�นับผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก) มี
ผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป$นผลงานทางวิชาการที่ได�รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ/ที่กําหนดในการพิจารณาแต�งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ป^ย�อนหลัง โดยอย�างน�อย 1 รายการต�องเป$นผลงานวิจัย  
 กรณีอาจารย/ใหม�ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหน�าท่ีเป$น อาจารย/ ผู�สอบวิทยานิพนธ/ ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ต�องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอย�างน�อย 1ผลงาน ภายใน 2 ป̂ 
หรือ 2ผลงาน ภายใน 4 ป̂ หรือ 3ผลงาน ภายใน 5 ป^(ปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
�ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 

กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นอาจารย+ประจํา
หลักสูตร(ไม�นับผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก)  โดยแยกเป$นรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในช6วง ส.ค. 2558 
(2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) หากมีผลงานไม�ครบ 3 ช้ินใน 5 ป^ย�อนหลังและเป$นอาจารย/ใหม� กรุณาวงเล็บ
ระบุท�ายช่ืออาจารย/ว�าเป$น “อาจารย/ใหม�” (อายุงานไม�ถึง 5 ป^) 
***กรุณาระบุเฉพาะที่แตกต�างจากที่รายงานแล�วในหัวข�อ 1.6*** 
 
อาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นอาจารย+ประจําหลักสูตรท�านที่ .....-.... ช่ือ
.......................................-.................................. 

รายการผลงานวิชาการในช6วง ส.ค. 2558 (2015) -31 พ.ค. 2563 (2020) มีดังน้ี 
1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 

 (สามารถเพิ่มเติมรายช่ือและข�อมูลจนครบถ�วน) 
 
เกณฑ+ข(อ 10 อาจารย+ผู(สอบวิทยานิพนธ+หรือสารนิพนธ+ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 

หากไม6มีการแต�งต้ังอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ในป̂การศึกษาท่ีทําการประเมินในครั้งน้ีสามารถ
ข(ามข(อน้ีได( และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปนี้              

......... ����..........  ไม6มีการแต�งต้ังอาจารย/ผู�สอบวิทยานิพนธ//สารนิพนธ/ในป̂การศึกษาที่ทําการประเมินใน
คร้ังน้ี 
 
ข�อ 10.1 ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท�าน (ในตารางท่ี 8.1) มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท�า (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช�เกณฑ/เดียวกัน) 
 หากไม�มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด ต�องมีความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ โดยผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห�งน้ัน และแจ�ง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
 หากผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกไม�มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดกรุณาระบุ
รายละเอียดต�อไปน้ี (ข�ามส�วนน้ีได�หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ/) 
1. กรรมการวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านที่ 1 ท่ีไม�มีคุณวุฒิตามที่กําหนด 
ช่ือ..........................-........................ 
ช่ือวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ของนักศึกษาในหลักสูตรน้ีท่ีสอบ
............................................................................................................. 
ข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/
หรือสารนิพนธ/ 
................................................................................................................................ .................................................. 
................................................................................................................................ .................................................. 
วันที่ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา …………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
ข�อ 10.2 ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลงานทางวิชาการดังน้ี 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
 

มีผลงานทางวิชาการที่ได�รับการตีพิมพ/เผยแพร�ในวารสารท่ีมีช่ืออยู�ในฐานข�อมูลที่เป$น
ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ไม�น�อย
กว�า 10 เรื่อง (ไม�จํากัดว�าต�องเป$นผลงานภายใน 5 ป̂) 

ปริญญาเอก 
 

มีผลงานทางวิชาการ ที่ได�รับการตีพิมพ/เผยแพร�ในวารสารท่ีมีช่ืออยู�ในฐานข�อมูลที่เป$น
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/ไม�น�อยกว�า 5 
เรื่อง(ไม�จํากัดว�าต�องเป$นผลงานภายใน 5 ป^) 

หากไม�มีผลงานตามท่ีกําหนด ต�องมีความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ โดยผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห�งน้ัน และแจ�ง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
� เป$นไปตามเกณฑ/ 
� ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
กรุณาระบุผลงานทางวิชาการของผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยแยกเป$น
รายบุคคล (ไม�จํากัดว�าต�องเป$นผลงานภายใน 5 ป^แต�ต�องตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/) 
 
ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านท่ี ...-...... 
ช่ือ.....................................-.................................... 
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ช่ือของวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ของนักศึกษาในหลักสูตรน้ีที่ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป?นกรรมการสอบ (กรุณา
ระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า ผลงานทางวิชาการของผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อ
วิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
 
................................................................................................................................ .................................................. 
ผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ/เผยแพร� 

1)………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………………………………………………………. 

 
(สามารถเพิ่มเติมรายช่ือและข�อมูลได�ตามต�องการ) 
 
 หากผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกไม�มีผลงานตามท่ีกําหนดกรุณาระบุ
รายละเอียดต�อไปน้ี (หากมีผลงานตามกฎหมายกรุณาข�ามส�วนน้ีไปยังเกณฑ/ข�อ 11) 
1. ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านที่ 1 ท่ีไม�มีผลงานตามที่กําหนด 
ช่ือ......................-............................ 
 
ช่ือเร่ืองของวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ท่ีเป$นอาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (กรุณาระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย/ฯ ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
.................................................................................................................................................................................. 
 
ข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/
หรือสารนิพนธ/ 
................................................................................................................................ .................................................. 
................................................................................................................................ .................................................. 
วันที่ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
 
2. ผู�สอบวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ที่เป?นผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท�านที่ 2ไม�มีผลงานตามท่ีกําหนด 
ช่ือ.................................................. 
 
ช่ือเร่ืองของวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/ท่ีเป$นอาจารย/ที่ปรึกษาร�วม (กรุณาระบุเพื่อให�สามารถตรวจสอบได�ว�า 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย/ฯ ตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธ/หรือไม�) 
................................................................................................................................ .................................................. 
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ข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ/สูงเป$นที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ/กับหัวข�อวิทยานิพนธ/
หรือสารนิพนธ/ 
................................................................................................................................ .................................................. 
................................................................................................................................ .................................................. 
วันที่ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………. 
วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ………………………………………………………. 
(สามารถเพิ่มข�อมูลเก่ียวกับผู�สอบเพิ่มเติมได�ตามต�องการ) 
 
เกณฑ+ข(อ 11 การตีพิมพ+เผยแพร6ผลงานของผู(สําเร็จการศึกษา 
 กรุณาระบุข�อมูลการตีพิมพ/เผยแพร�ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาในตารางท่ี 11.1ทั้งผลงานจาก
วิทยานิพนธ+และสารนิพนธ+ (หรือที่ได(รับการตอบรับให(ตีพิมพ+) 

หากไม6มีผู�สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษาที่ทําการประเมินในคร้ังน้ีสามารถข(ามข(อน้ีได( และกรุณาทํา
เคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปน้ี              

.......... ����..........  ไม6มีผู�สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษาที่ทําการประเมินในคร้ังน้ี 
 
ตารางที่ 11.1 การตีพิมพ/เผยแพร�ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาทุกรายในป�การศึกษาที่ทําการประเมินในคร้ังนี้ทั้ง
ผลงานจากวิทยานิพนธ+และสารนิพนธ+ 

รหัส-รายช่ือนักศึกษา
ผู�สําเร็จการศึกษาทุกรายใน

ทุกแผนการศึกษาในป�
การศึกษาที่ทําการประเมิน

ในคร้ังน้ี 

โปรดระบุแผนการ
ศึกษาปริญญาโท  

(ก1 ก2 หรือ ข) หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ช่ือผลงาน 
(หากไม�ได�เผยแพร� ให�
ระบุว�าไม�ได�เผยแพร�) 

แหล�งเผยแพร�  
(หากไม�ได�เผยแพร� ให�ระบุ

ว�าไม�มี) 
(แหล�งเผยแพร�รวมถึงการ

เผยแพร�ทาง PSU 
knowledge bank ด�วย) 

- - - - 
 
11.1 การตีพิมพ/เผยแพร�ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาเป$นไปตามเกณฑ/ต�อไปน้ีหรือไม� 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 

ผลงานวิทยานิพนธ/หรือส�วนหน่ึงของวิทยานิพนธ/ ต�องได�รับการตีพิมพ/ หรืออย�างน�อย
ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ/ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ/ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 2 

ผลงานวิทยานิพนธ/หรือส�วนหน่ึงของวิทยานิพนธ/ ต�องได�รับการตีพิมพ/ หรืออย�างน�อย
ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ/ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ/การพิจารณาวารสารทาง
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วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการโดย
บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ/ (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ/ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล�าว 

ปริญญาโทแผน ข รายงานสารนิพนธ/หรือส�วนหน่ึงของสารนิพนธ/ต�องได�รับการเผยแพร�ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงท่ีสืบค�นได� (บัณฑิตวิทยาลัยได�ออกประกาศเก่ียวกับเรื่องน้ี ดูได� ท่ี 
https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice104.pdf)  

ปริญญาเอกแบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ/หรือส�วนหน่ึงของวิทยานิพนธ/ ต�องได�รับการตีพิมพ/ หรืออย�างน�อย
ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ/ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ/การพิจารณา วารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ อย�างน�อย 2 เร่ือง 

ปริญญาเอกแบบ2 ผลงานวิทยานิพนธ/หรือส�วนหน่ึงของวิทยานิพนธ/ ต�องได�รับการตีพิมพ/ หรืออย�างน�อย
ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ/ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ/ การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

 �  เป$นไปตามเกณฑ/  
 � ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ+ข(อ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป� 
วิธีการประเมิน 

การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน สกอ กําหนดให�นับจากป^ พ.ศ ที่ปรากฏอยู�บนหน�าปกของหลักสูตร 
ซึ่งต�องเป$นป̂การศึกษาเดียวกับป̂การศึกษาท่ีรับนักศึกษา(หากต�างกัน ให�นับป^ท่ีระบุบนปก) เช�น หากปกระบุป̂ 
2559 หลักสูตรต�องปรับให�เสร็จและพร�อมใช�ในป^การศึกษา 2564 (2559+5) 

 �  เป$นไปตามเกณฑ/ 
 � ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ เพราะ...................................................................................... 

 
เกณฑ+ข(อ 13 คุณสมบัติผู(เข(าศึกษา 

หากไม6มีการรับนักศึกษาเลยในป�การศึกษาที่ทําการประเมินในคร้ังน้ี(ทั้งเทอม 1 และ 2) สามารถข(าม
ข(อนี้ได( (และจบการรายงานข(อมูล) และกรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช6องว6างต6อไปน้ี              

....................  ไม6มีการรับนักศึกษาในป�การศึกษาที่ทําการประเมินในคร้ังน้ี 
 
 กรุณาระบุข�อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาใหม6ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับในป�การศึกษาที่ทําการ
ประเมินในคร้ังนี้ในตารางนี้ (หลักสูตรที่ไม6ใช6หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม6ต(องใส6ข(อมูลในตารางและให(ข(ามไป
ตอบข(อ13.1ได(เลย) 
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ช่ือ-รหัสของนักศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาเอกที่รับ
ในป^การศึกษาท่ีทําการ

ประเมินในครั้งน้ี 

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช�ใน
การสมัครเข�าศึกษาต�อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน/
ท่ีสอง คือ ปริญญาตรี 
กรุณาระบุผลการเรียน
ของผู�สมัครในระดับ

ปริญญาตรี 
(หากเป$นวุฒิปริญญาโท 

ช�องน้ีให�ว�างไว�) 

สําหรับปริญญาเอก 
กรุณาระบุการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่นักศึกษา
ใช�ในการสมัครสอบและ
คะแนนที่ได�เช�น CU-
TEP ได�คะแนน 63 

- - - - 
 

ข�อ 13.1 คุณวุฒิของผู�เข�าศึกษาในป̂การศึกษาที่ทําการประเมินในครั้งน้ีเป$นไปตามเกณฑ/ดังน้ี 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ/ 
ปริญญาโท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
ปริญญาเอก สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�าท่ีมีผลการเรียนดีมากหรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
 
 หลักสูตรรับนักศึกษาตามเกณฑ/ที่กําหนดไว�หรือไม� 
 �  เป$นไปตามเกณฑ/  
 � ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ เพราะ...................................................................................... 
 
ข�อ 13.2เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอกกรุณาระบุนิยามของคําว�า “ผลการเรียนดีมาก” ท่ีหลักสูตรใช�ในการ
คัดเลือกนักศึกษาในป̂การศึกษาที่ทําการประเมินในครั้งน้ี (หลักสูตรปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงไม�ต�องตอบคําถามน้ี  และจบแบบรายงาน) 
 นิยามของคําว�า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร คือ..................................-.......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ข�อ 13.3ข(อนี้เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกเท6าน้ัน(หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
และปริญญาโทข�ามข�อน้ีได� และจบแบบรายงาน) 
ผู�สมัครเข�าศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษได�ตามเกณฑ/ท่ีกําหนดก6อนรับเข(าศึกษา 
 �  เป$นไปตามเกณฑ/  
 �  ไม�เป$นไปตามเกณฑ/ เพราะ...................................................................................... 
 

 
จบแบบรายงาน 


