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     แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ีประกอบด้วย 

1. หน้าปก 

     
    

 

 
 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2557 / ปีงบประมาณ 2558 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 สิงหาคม 2558 
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2. รายละเอียดผลการดําเนนิงานของหลักสูตร 
2.1 บทสรุปผู้บรหิาร 

 องค์ประกอบที่ 1  ข้อมูลทั่วไป การกํากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมผีลการดําเนินงานครบและเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 12 ข้อ       
 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีคะแนนประเมินขององค์ประกอบน้ี = 3.31 ซึ่งอยู่ในระดับดี 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบ 
 
 จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 พัฒนาทักษะด้านความเช่ือมั่นในตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองเน่ืองจากผู้ใช้บัณฑิตให้คะแนนในระดับ
น้อย 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 หลักสูตรมีคะแนนประเมินองค์ประกอบน้ี = 2.00 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย                   

 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  หลักสูตรถือได้ว่าเป็นหลักสูตรในสาขาน้ีที่โดดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 ปัญหาของหลักสูตร การจัดระบบการบริหารของกรรมการหลักสูตรจะต้องกระชับและเก่ียวข้องกับการ
จัดระบบงบประมาณด้วย 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 หลักสูตรมีคะแนนประเมิน 4.33 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารย์ทุกคนจบปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเร่งรัดให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่จะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเร่งสร้างผลงานและขอตําแหน่งวิชาการ

โดยเร็วเพ่ือจะได้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
ผลประเมินขององค์ประกอบน้ี = 3.13 อยู่ในระดับดี 

 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ  เพียงแต่ระบบอาจยังไม่อยู่ในขั้นดีที่สุด 
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จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
สร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
   ผลประเมินขององค์ประกอบน้ี = 2.00    อยู่ในระดับน้อย                      

 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  มีระบบปฏิบัติงานที่ดีและต้องการความมุ่งมั่นของอาจารย์ประจําหลักสตูรช่วยเร่งพัฒนา                       

 จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องเพ่ิมบทบาทและให้ความสําคัญต่อ “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้”  

 

 
2.2 ประวตัิความเป็นมาของหลักสูตร 
ชื่อหน่วยงาน  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ที่ต้ัง     110/5 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90112 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ได้เริ่มก่อต้ังและทําการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมาต้ังแต่ พ.ศ. 2516 และใน พ.ศ. 
2534 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิต
วิศวกรเคมี ระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีการแปรรูปที่อาศัย
กรรมวิธีเคมี สําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวพันกับผลิตผลสําคัญของภาคใต้คือ 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน แร่ ปิโตรเคมี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งน้ีโดยมุ่งที่จะให้บุคลากรเหล่าน้ีมีความ 
สามารถเชิงวิชาชีพในระดับที่สามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีช้ันสูงหรือวิจัย หรือปรับปรุงพัฒนางานใน
อุตสาหกรรม ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาภาควิชาฯ ได้มีประสบการณ์และความพร้อมทั้งในและการเรียนการ
สอน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิจัย ทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย สถานที่ และแหล่งเงินทุน
และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีจุดประสงค์เพ่ือผลิตวิศวกร 
ผู้มีวิชาการช้ันสูง สามารถนําวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเคมีได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ อัน
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือผลิตนักวิชาการที่มีความ สามารถในการ
บุกเบิก ค้นคว้า และวิจัย เพ่ือไปเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
เปิดสอนหรือวิจัยในสาขา วิศวกรรมเคมีหรือที่เก่ียวข้อง ภาควิชาฯ ได้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันใน 
ต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย สถาบัน Tokyo Institute 
of Technology เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สถาบัน Research Institute of Petroleum Processing 
เมืองปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ นอกจากน้ีภาควิชา
ยังได้จัดการเรียนการสอนที่ ดําเนินการ โดยอาจารย์ที่ ชํานาญงานวิจัยจากต่างประเทศ (Visiting 
Professors) ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ทั้งในทฤษฎี และปฏิบัติให้กับนักศึกษา ให้มีความหลากหลายและมี
ประสบการณ์การเรียนในระดับนานาชาติ 
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2.3 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ประจําปีการศกึษา 2557 วันที่รายงาน 4 สิงหาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร ..................................................ระดับปรญิญาตร ี
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จํานวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์
กับสาขาท่ี
เปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

1. ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
3-9099-00615-63-4 

1. รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
3-9099-00615-63-4 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2548   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2536 

   

2. อาจารย์สุธรรม สุขมณี 
3-9599-00098-98-2 

2. อาจารย์สุธรรม สุขมณี 
3-9599-00098-98-2 

D.Ing. (Chemical 
Enginnering), 
Institute of Chemical 
Engineering, France, 2527 
D.E.A. (Chemical 
Enginnering), 
Institute of Chemical 
Engineering, 2524 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2520 

   

3. รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล 
3-1024-01021-61-6 

3. รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล 
3-1024-01021-61-6 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2547. 
ว ศ .ม . (วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2533. 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2525. 
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4. อาจารย์พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 
3-9098-01001-85-9 

4. ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 
3-9098-01001-85-9 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2542 

   

5. อาจารย์สุรัสวดี กังสนันท์ 
3-8098-00094-60-9 

5. ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ 
3-8098-00094-60-9 

ปร.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2545 

   

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ  ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง ผศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................................  
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2553 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
 
 
 
 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน ทางหลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรปีละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคนโดย
คิดเป็นร้อยละ 100 ในภาคการเรียนที่ 1 และอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมโดยคิดเป็นร้อย
ละ 100 ในภาคการเรียนที่ 2 
หลักฐานอ้างอิง  เอกสารการประชุม (อ. 1) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน  มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ได้รับได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 327 (8/2553) เมื่อวันที ่11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553  

 หลักฐานอ้างอิง  เลม่หลักสูตร (อ. 2) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 16 รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1/2557 เน่ืองจากปิดรายวิชา จํานวน 
1 รายวิชา (อ.3-1) 

(2) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 16 รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2557 (อ.3-2) 
(3) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 17 รายวิชา  

(อ.3-3) 
      (4)  จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 16 รายวิชา  
            (อ.3-4) 
หลักฐานอ้างอิง แบบรายงานการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแบบรายงานการจัดทํา
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 16 รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1/2557 (อ.3-1) 
(2) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 16 รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2557 (อ.3-2) 
(3) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 16 

รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1/2557 (อ.4-1) 
 

(4) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 16 
รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2557 (อ.4-2) 



   

8 

หลักฐานอ้างอิง  แบบรายงานการจัดทําข้อมูลผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน... 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2558 
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หลักฐานอ้างอิง รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2558 
สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4 ) 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 1 3 3 
4.2 คุณภาพอาจารย์    
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

100 100 5 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

80 80 5 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

60 120 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 3 3 
 
ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาํหลักสูตร
และการบริหารอาจารย ์
    คณะ มีระบบ กลไกการรบัอาจารย์และคัดเลือกอาจารย์ใหม ่โดยกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
สําหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรที่จะเปิดใหมแ่ละหลักสูตร
ปรับปรุงระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ และต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ซึ่งมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย์  
    ขั้นตอนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

1. ภาควิชาฯ ดําเนินการจัดประชุมคณาจารย์ประจําภาควิชาฯ เพ่ือขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
1.2 ผู้แทนจากภาควิชาฯ โดยจะต้องแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ และ/หรือรองประธานกรรมการ 

- ระบบการบริหาร
อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
1.3 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน พรอ้มแนบหนังสอืตอบรับและประวัติย่อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.5 ตัวแทนฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) เฉพาะกรณีจัดทําหลักสูตร
ใหม ่
1.6 ผู้แทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน (ถ้ามี) 

    2.   ภาควิชาฯ ทาํเรื่องแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ถึง สกอ. 
    3. สกอ. รบัเรื่องและอนุมัติการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    4. คณะฯ และภาควิชาฯ แจ้งให้คณะกรรมการประจาํหลักสูตรแต่ละหลักสูตรทราบ 
    5. กรณีมีอาจารย์ประจําหลักสูตร ลาออก ก็จะแต่งต้ังทดแทนโดยตรวจสอบคุณสมบัติ
เพ่ือให้หลักสูตรผ่านการประเมิน 
    ขั้นตอนการบริหารอาจารย์  
    ทางหลักสูตร มีนโยบายการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ประจํา โดย
การประชุมในวาระต่างๆ เช่น ปัญหาการบริหารรายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลายคน เช่นวิชา
ปฏิบัติการ วิชาโครงงาน และวิชาสหกิจศึกษา 
     สําหรับปีการศึกษา 2557 การประชุมสว่นใหญ่จะเกี่ยวข้องกับรายวิชาโครงงาน รายวิชา
ปฏิบัติการ และรายวิชาสหกิจศึกษา 
     รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการเข้าประชุมกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆ 
เดือน และแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องกับหลักสตูรในที่ประชุมภาควิชา  
     (อ. 1) 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 
    อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนเสนอข้อคดิเห็นจากการประเมินปัญหาด้านการเรียนการ
สอนที่ผ่านมา และได้ต้ังกลุ่มวิชาร่วมกับอาจารย์ประจํา เพ่ือปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและ
แผนการสอนโดยสังเขป รวมท้ังเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปี 2559    
(อ. 5) ผลการประเมินพบว่าให้ยุบรายวิชาเคมีกายภาพสําหรับวิศวกรเคมี ในรอบการ
ปรับปรุงหลักสตูรโดยบูรณาการรายละเอียดของรายวิชาดังกล่าวในรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชา 
และใหแ้ยกรายวิชาการถ่ายโอนโมเมนตัมและความร้อนเป็น 2 รายวิชาคือวิชา Fluid flow 
และรายวิชา Heat transfer นอกจากน้ีมีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา Numerical Analysis 
for Chemical Engineers โดยการเพ่ิมการใช้ซอฟต์แวร์ให้มากขึ้น และอภิปรายการ
จัดรูปแบบรายวิชาโครงงานนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสหกิจศึกษาให้มากขึ้น 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารยต์ามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป)  
   หลักสูตรจะพัฒนากลไกของกลุ่มวิชาในข้อ 3) โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นแกนนํา
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ต่อไป 
     
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พฒันาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน   
    ไม่มีการดําเนินการ 
 
6) อธิบายแนวปฏบิัติท่ีด ี
    ไม่มแีนวปฏิบัติที่ดี 
 

- ระบบการส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  
หลักสูตรโดยภาควิชาฯ สนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณ ให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ประจํา พัฒนาตัวเองโดยการเข้าสัมมนา อบรม และประชุมทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง  
    
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
    2.1 คณะร่วมกับหลักสูตรได้จัดระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณและการจัดโครงการอบรม/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจําหลักสูตร  
    2.2 หลักสตูรร่วมกับภาควิชาฯ แจ้งกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน ทุนสําหรับทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก ผ่านระบบ e-mail ระบบ
เอกสารอิเล็กโทรนิก (e-doc) และวาระการประชุมภาควิชาฯ 
(เอกสารการร่วมกิจกรรมของอาจารย์ประจําหลักสูตรในตาราง 4.10) 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนนิงาน  
     คณะร่วมกับหลักสูตร ได้จัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบ 
กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

1. จัดทําระบบการประเมินข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในการปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร 

2. กําหนดให้อาจารย์ที่ลาเพ่ิมพูนความรู้ต้องรายงานผลต่อคณะเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า (ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ลาเพ่ิมพูนความรู้ 1 ท่านคือ ผศ.ดร.
พรศิริ แก้วประดิษฐ์ โดยเริ่มลาวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นเวลา 1 ปี)  

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ประจําหลักสตูรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
    ควบคุมและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง โดยให้บรรจุไว้ใน TOR 
ประจําภาคการศึกษา การพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตรจะนําไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่ดี
ขึ้นของนักศึกษาในหลักสูตร 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรตามผล
การประเมิน    
    ไม่มีการดําเนินการ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร)หากพบว่า.
ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดําเนินการ
ได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
    ไม่มแีนวปฏิบัติที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 100 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 100 x 5/20 = 25 
- ร้อยละอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จํานวน 4 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 80 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. 80 x 5/60 = 6.67 
- ผลงานทาง

วิชาการของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
1) ระบุรายการผลงาน และค่านํ้าหนัก  (อ. 6) 

ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/เลขหน้า ค่าน้ําหนัก 
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร  Removal of NH3 in 

air released from 
rubber latex process 
usin skim serum 
absorbent 

Advanced Materials 
Research Volume : 
844, 2014, Pages 441-
444  

1.00 

รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร Utilization of waste 
from Para rubber 
industry to produce 
compost 

Advanced Materials 
Research  Volume : 
931-932, 2014, Pages 
762-767  

1.00 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

 
2) คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักตามสูตร 

จํานวนบทความวิชาการ ค่านํ้าหนัก คะแนน 
6 1 6 

           คํานวณค่าร้อยละ (6*100)/5 =120 
 

3) แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละผลรวมถ่วง
นํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีกํ่าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป (120/20)*5 = 30 
 

รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร Decolorization of 
dyeing wastewater 
in continuous 
photoreactors using 
tio2 coated glass 
tube media 

Songklanakarin 
Joumal of Science 
and Technology 
Volume : 36, Issue 1, 
2014, Pages 97-105  

1.00 

รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระ
วณิชย์กุล 

Effective moisture 
diffusivity, moisture 
sorption, thermo-
physical properties 
and infrared drying 
kinetics of 
germinated paddy 

Songklanakarin 
Joumal of Science 
and Technology 
Volume : 844, 2014, 
Pages 441-444  

1.00 

รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระ
วณิชย์กุล 

Determination of 
Isosteric Heat and 
Entropy of Sorption 
of Air Dried Sheet 
Rubber Using 
Artificial Neural 
Network Approach 

Appliea Mechanics 
and Materials  
Volume : 541-542, 
2014, Pages 374-379 

1.00 

ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ Oil solubilization 
using surfactant for 
biohydrogen 
production 

Advanced Materials 
Research  Volume : 
931-932, 2014, Pages 
183-187 

1.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
แสดงผลท่ีเกิด 

- การคงอยู่ของ
อาจารย์    

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนคงอยู่ครบ ดังน้ี 
รายช่ืออาจารย์ สถานการณ์คงอยู่ของอาจารย์ตามปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 



   

14 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ดร. สุธรรม สุขมณ ี คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ ์ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 
ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ 

 
 

- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อการ
บริหารหลักสูตร    

1) อาจารย์ทุกท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และมี 2 ท่านเข้าสู่
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 1 ท่านเข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และ 1 ท่านได้รับอนุมัติให้ลาเพ่ิมพูนทางวิชาการ 

2) มีวาระการประชุมสหกิจศึกษาจํานวน 4 ครั้ง ซึ่งมีอาจารย์ประจําหลักสตูรเข้า
ร่วมประชุม 4 ท่าน การประชุมกลุ่มย่อย สามารถสร้างความกลมเกลียว 
แลกเปลี่ยนสาระความรู้ระหว่างกันได้ (อ. 7) 

3) ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรมี
ค่าเท่ากับ 4.66 (อ. 7) 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คณุภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

4 ผู้ใช้บัณฑิตจํานวน 15 ราย ตอบ แบบสอบถาม (จากจํานวนบัณฑิต
ทั้งหมด 73 คน คิดเป็น 20.54 %) คะแนนเฉล่ียตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ข้อ มีคา่เท่ากับ 3.90 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/31-
job-psu 

3.90 

2.2 การได้งานทําหรือ
ผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

   

- (ป.ตรี) ร้อย
ละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่
ได้งานทํา
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

80 นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2556 จํานวน 64 คนตอบ
แบบสอบถามจากจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 74 คน มีงานทาํ ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อทั้งหมด 30 คน คดิเป็นร้อยละ 54.55 % 
(=30*100/(64-7-2)) เน่ืองจากมีบัณฑิตศึกษาต่อและถูกเกณฑ์
ทหารเป็นจํานวน 7 และ 2 คน ตามลําดับ 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/32-
tqf-job 

2.72 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 4 2 2 
3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

1 2 2 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

2 2 2 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาที่
รับเขา้ 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 หมายเหตุ 

2554 60 60 58 58 58  
2555 60  60 57 57  
2556 73   73 73  
2557 60    60  
รวม 253 60 118 188 248  
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา ……………………………………………………………… (ระบุ) 
 
นักศึกษารหัส 54  หายไป 2 คน 
นักศึกษารหัส 55 หายไป  3 คน 
    นักศึกษาที่หายไปจะตกออกหรือลาออกในช้ันปีที่ 1 หรือช้ันปีที่ 2 รวมทั้งย้ายภาควิชาฯ ในช้ันปีที่ 2 แต่อย่างไรก็
ตามยังมีนักศึกษาบางคนย้ายภาควิชาฯ เข้ามาในช้ันปีที่ 2  
 
ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การรับ
นักศึกษา 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรบันกัศึกษา 
      หลักสูตรมีแผนในการรับนักศึกษา โดยได้กําหนดจํานวนรับนักศึกษาปีละ 60 คน โดย

ใช้การคัดเลือกเข้าตามหลักเกณฑ์ของคณะ โดยมีการประชาสัมพันธ์แนะนําหลักสูตร
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตาม
แผน 

2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
ขั้นตอนการรบันักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพเิศษของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
       1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ)  
ดึงข้อมูลแผนการรับนักศึกษาตามปีการศึกษา จากกลุ่มงานแผนงานและพฒันาคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีขอ้มูลจํานวนที่คณะยืนยันจํานวนรับ ตามประเภทวิชา (สน.) 
(หลักสูตรมีส่วนในการพิจารณาและเสนอจํานวนนักศึกษาที่ต้องการรบัเขา้) 
  2.  จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับนักศึกษาใหมต่ามปีการศึกษา เพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road Show) 
 3.  จัดทําโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม (โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติโครงการ)    
                     3.1  โครงการทุนมงคลสุข        
  3.2  โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.    
  3.3  โครงการลูกพระราชบิดา 1      
  3.4  โครงการลูกพระราชบิดา 2       
  3.5  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 
  3.6  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 
  หากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือส่วนอ่ืนใดในแต่ละปี
การศึกษา ต้องนําเข้ากรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ก่อน
ส่งต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนาม 
 4.  จัดทําคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา   
ปีการศึกษา 2557 เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  (Road Show) ตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 5.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ หน้าเว็บไซต์ของ
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 
 6.  รับสมัครนักศึกษาโดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามคุณสมบัติโครงการที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ 
 7.  จัดสอบสมัภาษณ์นักศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 8.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
http://www.eng.psu.ac.th/home.html   

9.  เปิดระบบการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) ผ่าน 
ระบบ  https://fmishatyai.psu.ac.th/newstudent/Student/Default.aspx 

10.  จัดพิมพ์รายช่ือนักศึกษาที่ยืนยันสิทธ์ิ (ชําระค่าธรรมเนียนการศึกษาและ 
ส่งหลักฐานการยืนยันสิทธ์ิ) 

11.  รายงานสรุปจํานวนรับนักศึกษาเข้าคณะกรรมการประจําคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2557 
 
ขั้นตอน การรับนักศึกษาโครงการรับนักศกึษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
       1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษาของคณะฯ) 
จัดทําคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งานรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 2.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทําประกาศโครงการต่าง ๆ 
แขวนไว้หน้าเว็บไซต์ งานรับนักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมือ่ได้รับข้อมูลจากงานรับนักศึกษาเรื่องการขอข้อมูล
ห้องในการจัดสอบสัมภาษณ ์ รายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ประสานงานการ
สอบสัมภาษณ ์จึงจัดทําบันทึกข้อความขอข้อมูลจากภาควิชาเพ่ือแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่งาน
รับนักศึกษา และจัดทําคําสั่งแต่งต้ังในภาพรวมของทุกคณะในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ ์ตามข้อมูลทีแ่จ้งไปยังงานรับ
นักศึกษา อาจารย์ประจําหลกัสูตรมีส่วนในการสอบสัมภาษณ์ และให้คะแนนการสอบ 
 6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จดัส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังงานรับ
นักศึกษา หลังจากสัมภาษณ ์
 7.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษา ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 8.  งานรับนักศึกษาเปิดระบบการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 9.  งานรับนักศึกษารวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing 
House ให้กองทะเบียนและประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และส่งข้อมลูรายช่ือนักศึกษา
ทั้งหมดมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการรับนักศึกษา  

ผลการดําเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรรับ
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาเข้ามาศึกษา จํานวน 53 คน ในจาํนวนน้ีมีนักศึกษาไม่มารายงานตัว จํานวน 
10 คน 

  
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผล
การประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
      ไม่ม ี
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
      ไม่ม ี
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรอืแนวทาง
การรับนักศึกษา ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
      ไม่มแีนวปฏิบัติที่ดี 

- การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนเข้า
ศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา เขา้รับการปฐมนิเทศ  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศคือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะและทําความรู้จัก   
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ, เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับ     
อาจารย์ที่ปรึกษา และมคีวามไว้วางใจที่จะปรึกษาอาจารย์, วางแผนการเรียนการใช้ 
ชีวิต และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเรยีนสาขาวิศวกรรมเคมี      
2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2557 มนัีกศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จํานวน 73 คน  โดยภาควิชาฯ ได้
จัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 18 สงิหาคม 2557 ณ ห้อง KE 208 เพ่ือแนะนําให้นักศึกษารู้จกั  
บุคลากรของภาควิชา และรับทราบถึงระเบียบต่าง ๆ  การติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์เรื่อง
ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และการยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในภาควิชาฯ (อ. 8) 
     สําหรับในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดโครงการ เตรียม
ความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เรียนใน มหาวิทยาลัย ได้ทราบแนวทาง วิธีการเรียนที่ถูกต้อง วิธีการปรับตัวในเรื่องต่างๆ 
อาทิ การปรับตัวให้เข้ากับการดําเนินชีวิต การเรียนและการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสม และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  จัด
โครงการวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 (อ.9) 
 
2) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
     นักศึกษาได้รู้จักบุคลากรของภาควิชา และรับทราบถึงระเบียบต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร
กับคณาจารย์เรื่องต่าง ๆ รวมถึงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และการยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ภาควิชาฯ และทางภาควิชาฯได้จัดทําสรุปโครงการส่งให้กับคณะฯ เพ่ือนับหน่วยช่ัวโมงใน
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
การบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา   
3) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     จากการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาฯ ไม่ได้
ดําเนินการให้นักศึกษาประเมินผล สําหรับปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ จะดําเนินการให้
นักศึกษาประเมินผลโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือจะได้พัฒนาในรอบต่อ ๆไป 
4) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
     ไม่ได้ดําเนินการ 
  
5) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา )หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
      ไม่มแีนวปฏิบัติที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การควบคุม
การดูแล 
การให้
คําปรึกษา
วิชาการ 
และแนะ
แนวแก่
นักศึกษา
ปริญญาตร ี

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

      หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความไว้วางใจที่จะปรึกษา
อาจารย์, วางแผนการเรียนการใช้ชีวิต และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการ
เรียนสาขาวิศวกรรมเคม ีเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา 

2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
คณะฯ มีระบบ กลไกหรือแนวทางการควบคุมการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
1. ดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาตามการเสนอช่ือของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ดําเนินการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางการให้คําปรึกษาในปี 

การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 
3. ดําเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในการดูแลแนะแนวและให้คําปรึกษาทั้ง 

ในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
      4.  จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  
      5.  ให้บรกิารตอบคําถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network Facebook  
ของหน่วยทะเบียนโดยใช้ช่ือ Rado Tabian   
      6.  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
วิศวกรรมศาสตร์ หน้าข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี www.eng.psu.ac.th/menu-
std/newssstd/stdnews.html 
      7.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรือ่งการแนะแนว
การจัดสรรสาขาวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 
      8.  จัดกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี 
(Project Day) ปีการศึกษา 2557 

 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้คําปรกึษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตร ี
นักศึกษาได้รับทราบ เข้าใจแนวทางการใช้ชีวิต และข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะ และนักศกึษาได้ให้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ในวันที่พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 
  

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
ไม่ได้ดําเนินการ 
  

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
ไม่ได้ดําเนินการ 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแล
การให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่ดําเนนิการได้ผลดี
เย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

      หลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ ได้ร่วมประชุมกําหนด ระบบ กลไกหรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเป็นดังน้ี 

1. จัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาประจําปี 2557 (อ. 10) 
2. ขออนุมัติงบประมาณ 
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนและการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
4. ดําเนินการสรุปโครงการและเบิกจ่าย 

 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศกัยภาพ



   

21 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

      ทางหลักสูตรฯ ได้มีการทําแผนและกําหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การทํางาน โดยในปีการศึกษา 2557 ได้จัดโครงการต่างๆ เช่น 

1. โครงการ ม.อ.วิชาการปี 2557 (อ. 11) 
2. โครงการ IHPT  ( เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับ

วิศวกร และอบรมปฏิบัติการด้านช่างพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรเกี่ยวกับเคร่ือง
เช่ือมไฟฟ้า สว่านไฟฟ้าแบบต้ังโต๊ะ เครื่องต๊าปเกลียวท่อประปา ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านงานท่อประปา) (อ. 12) 

และได้มีการประเมินผลโครงการและนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไป  
      หลักสูตรได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

1. รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นรายวิชาที่เน้นกิจกรรม กระบวนการทํางานเป็น
กลุ่มนําองค์ความรู้ตามศาสตร์ที่ตนศึกษา นํามาบูรณาการในการทํากิจกรรม เพ่ือ
สร้างจิตสํานึกและเกิดจิตสาธารณะ เน้นประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

           โดยนักศึกษาคิดหัวข้อโครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
           - นําเสนอร่างข้อเสนอโครงการ 
           - นักศึกษาปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามความเห็นอาจารย์ผู้สอน 
           - ดําเนินการโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด เสรจ็สิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา 
           - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
           - นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะ ตามรอบที่กําหนด เพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและโครงการมีความต่อเน่ือง 
           - ผู้สอนให้คําปรึกษาแนะนําระหว่างการดําเนินโครงการแก่นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงการดําเนินงาน และการรายงานสรุปผล โดยเน้นให้เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริง 
 
3) อธิบายการประเมินผลการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  (อ. 13) 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป) 

      ไม่ม ี
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามผลการประเมิน 



   

22 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
     ไมม่ีการดําเนินการ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายๆเร่ือง)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

      ไม่มแีนวปฏิบัติที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 

- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาที่รับเขา้ และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่คง
ค้างอยู ่

จํานวนที่
หายไป 

อัตรา
การคง
อยู่ร้อย
ละ 

2554 60 51 7 2 11.7 
2555 60  57 3 95 
2556 73  73 0 100 
2557 60  60 0 100 

รวม 253 51 197 5 77.87 
 
การคิดอัตราการคงอยู ่
I. คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 253 คน 
2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป 5 คน 
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2) 197 คน (คิดแต่ละปีที่รบัเข้า) 

II.คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 77.87 
   จํานวนนักศกึษาที่คงอยู่ คณูด้วย 100 แล้วหารด้วยจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 

- การสําเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา้ 

อัตราการสําเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2554 60 51 85 
2555 60   
2556 74   
2557 60   

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา 
    อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
    นักศึกษาสว่นใหญ่จะตกออก ในช่วงปีที่ 1-2 และนักศกึษาที่ประสบปัญหาด้านการ
เรียนซึ่งอาจมาจากปัญหาส่วนตัว หรือผลการเรียนอ่อน ก็จะยืดระยะเวลาการจบออกไป 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
นอกจากน้ียังมีนักศึกษาบางส่วนย้ายเข้าเรียนในภาควิชา ในช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
ขึ้นไป ก็จะมีผลกระทบต่ออัตราสําเร็จการศึกษาเช่นเดียวกัน 

- ความพึง
พอใจต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา 

1. ไม่เคยมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
2. จากกระบวนการพบนักศึกษาของอาจารย์มี่ปรึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป 

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ส่วนใหญ่พบว่านักศึกษามีความกังวลเรื่อง
การหาสถานทีฝ่ึกงาน การหาข้อมูลการศึกษาต่อ การเลือกแผนการเรียน (แผน
ปกติ และแผนสหกิจศึกษา) และการเข้าสู่ AEC ที่คํานึงถึงความสําคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ภาควิชาฯ และหลักสูตรได้เน้นยํ้าให้นักศึกษาได้
เห็นความสําคัญของการสร้างสายสัมพันธ์กับสมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้
ช่วยให้นักศึกษาได้สถานที่ฝึกงานและสหกิจจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และนักศึกษามี
แนวโน้มถึงการหาความรู้เสรมิด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามากขึ้น 

3. จากการประสานงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร นักศกึษาภาควิชาวิศวกรรม
เคมี ได้รับเงินอนุเคราะห์จากสมาคมศษิย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการไปแข่งขันกีฬาวิศวกรรมเคมี ในส่วนกลาง 
นักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ 

4. ภาควิชาฯ จัดกีฬาสีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งหลักสตูร 
ปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ทําให้การมีการพบปะพูดคุย และสนิท
สนมระหว่างกันมากขึ้น 

 
 

 
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 

 2556 
จํานวน 

2557 
จํานวน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  73 51 
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําและศึกษาต่อ  37  
3. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  64  
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวน

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด (จํานวน 15 คน) 
20.54  

5. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 3.90  
หมายเหตุ ข้อ 2-4 ใช้ข้อมลูของปี 2556 ในการรายงาน เน่ืองจากในปีการศึกษา 2557 ยังไม่ถึงเวลาการสํารวจ
ข้อมูล โดยปีการศึกษา 2557 จะรับปริญญาระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 
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ตารางที่ 3.5   (สําหรบัหลักสูตรระดับปรญิญาตรี)  สภาวะการมีงานทําของบณัฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 
2.2) 
วันที่สํารวจ 30 มิถุนายน 2558   

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน ร้อยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 73 - 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 64 87.67 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 

19 
11 

 
 

63.33 
36.67 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 0  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0  
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 7 9.58 
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0  
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 2 2.74 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา บวก
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 

30 41.09 

 
 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
(วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมลูภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผา่นมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร) 
การได้งานทํา.....(เพ่ิมขึ้นหรือลดลง) 
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนคือ.......(ภาวการณ์ได้งานทําดีกว่า หรือด้อยกว่า) 
ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า................(ภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ) 

ไม่มีข้อมูลเปรยีบเทียบ 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 5) 

ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 2 2 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1 3 3 

5.3 การประเมนิผู้เรียน 2 3 3 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

80 90.91 4.5 

 
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษ

า 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

230-346 1/2557            65    65 65 
231-001 1/2557 81               81 81 
231-201 1/2557 14 12 13 22 10     1      72 71 
231-212 1/2557 26 20 23 18 26 6 9 1  7      136 128 
231-311 1/2557 10 16 19 11 3           59 59 
231-321 1/2557 5 12 6 18 13 3 3         60 60 
231-322 1/2557 4 9 12 24 8 1          58 58 
231-335 1/2557 6 23 21 13            63 63 
231-341 1/2557 1 5 26 25            57 57 
231-424 1/2557 7 15 10 15 7 7 3 3        67 64 
231-425 1/2557 2 6 11 19 15 7 6 4        70 66 
231-432 1/2557   1 3 1           5 5 
231-436 1/2557 13 14 12 8 3 10 2 3        65 62 
231-443 1/2557  1 15 44 6     1      67 66 
231-444 1/2557 20 16 6             42 42 
231-445 1/2557 23         2      25 23 
231-202 2/2557 7 1 4 23 29 10 1   1      76 75 
231-204 2/2557 11 33 17 6 7 1 1         76 76 
231-213 2/2557 8 5 8 27 24 7 2   1      82 81 
231-244 2/2557 3 10 24 35 2           74 74 
231-323 2/2557 3 8 9 21 13 3 3         60 60 
231-331 2/2557 4 10 19 13 10 2          58 58 
231-333 2/2557 30 16 7 9 3           65 65 
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231-334 2/2557 10 13 19 11 5           58 58 
231-337 2/2557 3 7 12 29 4 1 1         57 57 
231-342 2/2557 2 1 10 44 1           58 58 
231-432 2/2557 4 5 13 15 12 9 3         61 61 
231-440 2/2557 5               5 5 
231-444 2/2557 21 1              22 22 
231-445 2/2557 23 11 7 3            44 44 
231-462 2/2557 30 16 9 5 2           62 62 
231-472 2/2557 4 2   1         2  9 9 
หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
 
ตารางที่ 4.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตร 
     คณะฯ ร่วมกับหลักสูตร กําหนดให้การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และข้อบังคบัของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยมีระบบและกลไกการจัดทําหลักสูตร ดังน้ี 

1. คณะฯ สํารวจความต้องการใช้บัณฑิตหรือนําผลการศึกษาเก่ียวกับความต้องการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

2. คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร เพ่ือดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
3. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรดําเนินการร่างหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลการสํารวจและ

มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
4. คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอหลักสูตรไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสตูร 

5. หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรดําเนินการ
เสนอ ขอรับรองหลักสูตรโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

6. ดําเนินการเปิดหลักสูตรตามแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 
7. ติดตามและประเมินการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และเขียนรายงาน

การดําเนินงานของหลักสูตรทกุปีการศึกษา (มคอ.7) และเมือ่ครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสตูรไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

- การ
ปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวห
น้าใน
ศาสตร์
สาขาวิชา
น้ันๆ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

8. ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ประเมิน
ผลลัพธ์ของบัณฑิตโดยการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้
แบบสอบถาม นําผลกาประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินทุก 5 ปี 
ผู้ใช้บัณฑิต และการได้งานทําของบัณฑิต 

การออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     หลักสูตรมรีะบบ กลไกในการออกแบบและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาและ
แนวคิดของหลักสูตรแก่อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ผู้สอนเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานในการ
ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และความทันสมัยของ
เน้ือหาตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผูส้อนดําเนินการออกแบบรายวิชาให้
สอดคล้องกับ curriculum mapping ของหลักสูตรและเน้ือหาต้องมีความ
ทันสมัย ความก้าวทัน ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลาของ
หลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดําเนินการวางแผนการสอนรว่มกับอาจารย์ผู้สอนให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอน และเสนอแผนการสอนให้กับ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2) แนวทางการออกแบบหลักสตูร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบูรณาการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเคมีได้อย่างเหมาะสม 
หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม และคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม 
    หลักสูตรน้ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพ
วิศวกรเคมี 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี   
        1. มีคณุธรรม จริยธรรม มีสมัมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริต และเสียสละ  
        2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
ได้  
        3. มีความใฝ่รูใ้นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ  
        4. คิดเป็น ทําเป็น มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
อย่างเหมาะสม  
        5. มมีนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการ
ทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน  
        6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
ศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังไม่ได้ประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรกําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการสําหรับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
     ไมม่ีการดําเนินการ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เม่ือถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ 
รอบ 1 ปี)   
    ไม่มกีารดําเนินการ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การพัฒนาหลกัสูตร ที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรอืสาม
รอบ) 
     ไมม่ีแนวปฏิบัติที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การกําหนด
ผู้สอน 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตร ี
ภาควิชาฯ ได้วางระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบ การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริหารวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 
1. ภาควิชาฯ วางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยคํานึงจากความรู้ ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนในวิชาน้ัน ๆ  

2. ภาควิชาฯ ติดตามให้ข้อมูลเก่ียวกับการบูรณาการการสอนกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการสําหรับในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 

3. คณะ และภาควิชาฯ ได้วางระบบ กลไก ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การ

- การกํากับ 
ติดตาม 
และ
ตรวจสอบ
การจัดทํา
แผนการ
เรียนรู้ 
(มคอ. 3 
และ มคอ.
4 )  
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- การจัดการ

เรียนการ
สอนใน
ระดับ
ปริญญาตรี 
ที่มีการบูร
ณาการกับ
การวิจัย 
การบริการ
วิชาการทาง
สังคม และ
การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

เตรียมการสอน (มคอ.3) โดยมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนฯ ติดตาม รวบรวม ข้อมูล
การัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของทุกรายวิชาในหลักสูตร 

4. คณะได้จัดทําข้อสรุปการจัดส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที ่upload ใน
ระบบ tqf.psu.ac.th ในแต่ละการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาโครงงานนักศึกษา เน้นให้นักศึกษา 
บริการวิชาการ และทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ได้สอดแทรกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเนื้อหาการเรียน 
การวางระบบ กลไก และแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตร เป็นดังน้ี 
หลักสูตรเล็งเหน็ความสําคัญกับวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน จึงกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้สอน รายวิชาต่าง ๆ น้ันให้ตรงคุณวุฒิของผู้สอนที่สําเร็จการศึกษา หรอืมี
ประสบการณ์การสอนหรือการวิจัยในสาขานั้น ๆ โดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ภาควิชา ฯ ผ่านการประชุมของคณาจารย์ในภาควิชาฯ 

6. ภาควิชาฯ ประชุมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือดําเนินจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน   
โดยกําหนดอาจารย์ผู้สอน ภาระงาน โดยคํานึงถึงคุณสมบัติผู้สอน ข้อตกลงภาระ
งานล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางกําหนดผูส้อนการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตร ี

การดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
1. คณะ ได้มอบหมายในภาควิชา ได้ให้หลักสูตรวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชาและ

จัดทําแผนการเรียนการสอน และตารางสอนแต่ละภาคการศึกษาให้กับหน่วยงาน
ของคณะ พิจารณาเห็นชอบ ส่งต่อไปยังงานทะเบียนกลาง 

2. คณะ ได้มอบหมายให้หน่วยทะเบียน ติดตาม รวบรวม ข้อมูลการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของทุกรายวิชาในคณะเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  
หลักสูตรมีการดําเนินงานจริงตามแนวทางดังน้ี 

1. ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชํานาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน โดยคํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทํางาน และผลงานวิชาการ
ของผู้สอน 

2. ภาควิชาฯ ประชุมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือดําเนินจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน
โดยกําหนดอาจารย์ผู้สอน ภาระงาน โดยคํานึงถึงคุณสมบัติผู้สอน ข้อตกลงภาระ
งานล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3. มีการกํากับมาตรฐานการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหา ระบุกิจกรรมการเรียนที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ และมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลเหมาะสม 
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4. การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุก

รายวิชา แจกโครงการสอนให้กับนักศึกษา และมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตาม
โครงการสอนรายวิชา 

5. ผู้รับผิดชอบรายวิชา upload รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในฐานขอ้มูลของ
วิทยาเขตก่อนเปิดภาคการศึกษา 15 วัน 

 
3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตร ี
     คณะร่วมกับหลักสูตรติดตามรายงานการส่ง มคอ.3 ได้จากระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และมีวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใช้แบบประเมินที่ครอบคลมุถึง
ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อสิ้นสุดภาคการ
เรียน/ปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานในรอบต่อไป 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 

กระบวนการกํากับติดตามและตรวจสอบการเรียนการสอนทําให้หลักสูตรสามารถ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ โดยหลักสูตรมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3) และเสร็จก่อนการเปิดการศึกษาล่วงหน้า 30 วัน ร้อยละ 100 แต่ไมส่ามารถ
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอนได้ทุกคน ดังน้ัน หลักสูตรจึงปรับปรุงให้ผู้
ประสานงานกําหนดตารางการสังเกตุการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดการเรียนการสอน 
จากข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชานํามาปรับปรุงในการดําเนินงาน
ในรอบต่อไป ดังน้ี 
1. ปรับวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนเกิด active learning 
2. อาจารย์ผู้สอนควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีแ่สดงภาพให้เห็นชัดเจนขึ้น เพ่ือผู้เรียนมี

ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 
3. อาจารย์ผู้สอนควรเพ่ิมกิจกรรมการทัศนศึกษา ดูงานใน.โรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
4. อาจารย์ผู้สอนควรเพ่ิมช่ัวโมงสอนเสริม เพ่ือฝึกประสบการณ์การทําโจทย์

แบบฝึกหัดใหม้ากขึ้น 
5. หลักสูตรควรเปิดรายวิชาเอกเลือกให้นักศกึษาลงทะเบียนเรียนได้หลากหลายมาก

ขึ้น 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาการกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) 
และการบรูณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 

ไม่มีการดําเนินการ 
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6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณขีอง ป.ตรีที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 
ปี หรือสามรอบ) 

ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ
กษา
แห่งชาติ 

 
- การ

ตรวจสอบ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของ
นักศึกษา 

 
- การกํากับ

การประเมิน
การจัดการ
เรียนการ
สอน และ
ประเมิน
หลักสูตร 
(มคอ. 5 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

    คณะร่วมกับหลักสูตร ได้มีการวางระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรยีนรู้
ตามกรอบ TQF 

1. คณะได้วางแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

2. คณะได้วางระบบ กลไก ในการกํากับ ติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) โดยมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยทะเบียน 

3. คณะได้จัดทําข้อสรุปการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ที ่
upload ในระบบ tqf.psu.ac.th ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  
หลักสูตรได้กําหนดแนวทางเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการ
ประเมินวิธีการให้เกรด การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ.7) ดังน้ี 
1. การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ โดยพิจารณาจากทักษะ 5 ด้าน 
2. วิธีการประเมินโดยการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน การสังเกต การ

ตรวจสอบผลงานจริง การปฏิบัติจริง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องคุณภาพ สอดคล้องกับเรื่องที่ประเมิน วิธีการ

ประเมิน และ valid ได้แก่ ขอ้สอบอัตนัย แบบฝึกหัด การบ้าน รายงานที่
มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

4. นํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา (รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ) 

5. มีวิธีการให้เกรดแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มีของคะแนน
ที่ใช้ในการติดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่
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มคอ.6 และ
มคอ.7) 

แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชาโดยดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ และแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน เกณฑ์ตัดเกรด 

6. มีการตรวจสอลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์/
ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ 

7. อาจารย์ประจําหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 ทีม่ี
คุณภาพและแล้วเสร็จตามกําหนด 
 

2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาและการกํากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
    การดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF 

1. ประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์  
รายวิชาทฤษฎีพิจารณาจากการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียนข้อสอบอัตนัย การ
สังเกต การตรวจสอบ รายงาน/การบ้านต้องมีคุณภาพ ถูกต้อง ไมค่ัดลอกงานผู้อ่ืน 
และส่งตรงเวลา 
รายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ พิจารณาจากการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ทดสอบย่อย 
ทักษะการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ เขียนรายงาน และส่งงานตามกําหนดเวลา 

2. กําหนดให้แต่ละรายวิชามีนํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับ
ของรายวิชา และประเมินผลครบทุกองค์ประกอบ 

3. ให้เกรดแบบอิงเกณฑ์และมีทีม่าของคะแนนที่ใช้ในการติดเกรดชัดเจน โดย
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ และแจ้งให้นักศึกษารับทราบอย่างชัดเจน 

4. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึง
การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือทีใช้ในการประเมิน 
เช่น วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ 

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรและภาควิชากํากับให้ผู้สอนกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ไว้ใน มคอ.5 และดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ 

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรและภาควิชาแจ้งเตือนให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 ที่มคีุณภาพ
และแลว้เสร็จตามกําหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

7. อาจารย์ประจําหลักสูตรและภาควิชากํากับให้ผู้สอนนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพมากข้ึนโดยทางที่ประชุม และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

8. อาจารย์ประจําหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินรายวิชาเปิดสอนในหลกัสูตรและ
ดําเนินการจัดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปี (มคอ.7) 

9. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2557 และดําเนินการให้มีการจัดการ
ประเมินผลการดําเนินการทุกปีการศึกษา 
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10. สรุปผลการประเมินเพ่ือรวบรวมข้อมูลนําไปวางแผนในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนปีการศึกษาต่อไป 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินการดําเนินงาน โดยประเมินกระบวนการ
ขั้นตอนและวิธีการวัดประเมินผลการศึกษา ซึ่งเริ่มต้ังแต่การจัดทํา มคอ.3 รายละเอียด
และวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF การจัดทํา มคอ.5 ภายหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาเพ่ือนําผลที่ได้มาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป การดําเนินงานเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางคณะได้กําหนดไว้ มีการกําหนด
ขั้นตอนและผู้รบัผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการติดตามก่อนวันกําหนดส่ง 
หลักสูตรมีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนนําผลที่ได้จาก มคอ.5 และ 
มคอ.6 มาวิเคราะห์และร่วมกันปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ทําให้
สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระสําคัญของรายวา การมอบหมาย
ภาระงานให้นักศึกษา  การออกแบบการเรียนการสอนแบบ active learning สัดส่วน
และวิธีการประเมินผล นอกจากน้ีหลักสูตรมีระบบติดตามการส่ง มคอ.5 ทุกรายวิชาที่
คณะเปิดสอน ผลการประเมนิจากผู้ทรงคณุวุฒิที่ประเมิน มคอ.7 และการสัมมนา
ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือนําผลไปเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานในรอบต่อไป 
โดยพิจารณาจากคะแนนประเมิน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  คุณภาพ ความครบถ้วนของ
รายละเอียดใน มคอ.5 และ มคอ.7 การส่งภายในเวลาที่กําหนด และแจง้ให้ผู้เรียนนํา
ผลการประเมนิไปปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ต่อไป รวมถึงแจ้งใหผู้้สอนทุก
รายวิชานําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพมากข้ึนและเป็นไป
ตามมาตรฐานฯ 
  จากการประเมินกระบวนการพบว่า การปรับปรุง มคอ 3 จากผลของการทํา มคอ 5 
เป็นขั้นตอนที่กระช้ันชิดและยังไม่ได้กําหนดผู้ประเมินผลการดําเนินงานที่เด่นชัด จึง
จําเป็นต้องให้ชุดกรรมการประเมินข้อสอบเป็นคณะกรรมการเสริม ซึ่งจําเป็นต้อง
แต่งต้ังย้อนหลัง 
 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 

จากการประเมินผลฯ พบว่า 
1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนได้ส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 
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2/2557 ครบตามกําหนดเวลา 

2. จากผลประเมนิอาจารย์ผู้สอน ประเมินรายวิชา และทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาในรายวิชาบังคับเอกและเอกเลือก พบว่า มีผลประเมนิอยู่ใน
ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบ TQF 

จากผลประเมนิดังกล่าวหลักสูตรสามารถนําไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพมากข้ึนทั้ง
ในรอบ 3 ปีที่ได้ดําเนินการ 

 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7)ตามผลการประเมิน   
    ไม่มีการดําเนินการ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  )  

ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการจัดประชุม เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร ตาม
รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
และการประชุมสหกิจศึกษา 
(อ. 1 และอ. 7) 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
ที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสตูร
จากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคร้ังที่ 327 (8/2553) เมื่อ
วันที่ 11 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 
2553 
(อ. 2) 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา 
(อ. 3-3 และ อ.3-4) 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา 
(อ. 4-1 และ อ.4-2) 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา 
(tqf.psu.ac.th) 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการประชุมอาจารย์ประจํา เพ่ือ
ทบทวนการให้ระดับขั้นของทุก
รายวิชา ให้มีการเห็นชอบก่อน
อาจารย์เจ้าของรายวิชาจะ 
Upload ระดับขั้น เพ่ือตรวจสอบ
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

ความผิดปกติของระดับขั้น เปิด
โอกาสให้มีการสอบถาม และท้วง
ติง (อ.14) 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้  

จากข้อสรุปความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
ไม่ได้แสดงแนวทางแก้ไขปรับปรุง
เอาไว้ หลักสูตรจึงจําเป็นจะต้อง
ดําเนินการในรอบประเมินต่อไป 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์เข้าใหม่ - 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการเข้า
ร่วมอบรมและสัมมนาภาควิชาฯ 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ข้อมูลในตาราง 4.10 
 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน้่อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินได้ผลคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 (อ.15) 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีคะแนนเท่ากับ 3.90  

- รวมตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี จํานวน  11 ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน 10 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
   ไม่มี 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 
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ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
   ไม่มี 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 

    
    
    
    

 
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
   ไม่มี 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     
 
ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี 

(ระบุคะแนน) 
ไม่มี 

230-346 1/2557    
231-001 (01) 1/2557    
231-001 (02) 1/2557    
231-001 (03) 1/2557    

231-201 1/2557 4.46   
231-212 (01) 1/2557 4.88   
231-212 (02) 1/2557 4.77   
231-212 (03) 1/2557 4.72   

231-311 1/2557 4.88   
231-321 1/2557 4.51   
231-322 1/2557 4.65   
231-335 1/2557 4.49   
231-341 1/2557    
231-424 1/2557 4.58   
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231-425 1/2557 4.21   
231-432 1/2557    
231-436 1/2557    
231-443 1/2557    
231-444 1/2557    
231-445 1/2557    
231-202 2/2557 4.50   
231-204 2/2557    
231-213 2/2557    
231-244 2/2557    
231-323 2/2557    
231-331 2/2557 4.75   
231-333 2/2557    
231-334 2/2557 4.56   
231-337 2/2557    
231-342 2/2557    
231-432 2/2557    
231-440 2/2557    
231-444 2/2557    
231-445 2/2557    
231-462 2/2557    
231-472 2/2557    

หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
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การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่…………-…………….คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………-……… คน 

ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. ประชุมวิชาการ “The 
4th International 
Conference on 
Engineering and 
Applied Science (2014 
ICEAS)” ณ เมืองซัป
โปะโระ รัฐฮอกไกโด 
ประเทศญี่ปุ่น  
วันที่ 22-24 กรกฎาคม  
2557 

2 
อ.ผกามาศ 
อ.สุกฤทธิรา 

 อาจารย์ได้เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายแก้ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การนํามาสานต่อ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัยและการแนะนํานักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่รบัผิดชอบ 

2. ประชุมวิชาการ Bio 
Jorhor 2014 
Biotechnology 
Conference & 
Exhibition  
วันที่ 25-27 สงิหาคม 
2557 

1 
อ.ผกามาศ 

 อาจารย์ได้เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายแก้ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การนํามาสานต่อ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัย 

3. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เก่ียวกับการจัดทํา 
มคอ. 
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 

1 
อ.สุภวรรณ 

 อาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับการ
ทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและดําเนินการ 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

4. สัมมนาโครงการวิจัย 
“สารลดแรงตึงผิว
ประยุกต์, พลาสมาและ
ปฏิกิริยาเคมี และ
เช้ือเพลิงชีวภาพ” เรื่อง 
ทิศทางงานวิจัย  
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 
2557 จ.สระบุรี 

1 
อ.สุรัสวดี 

  

5. โครงการอบรม
หลักสูตร “หลกัการและ
แนวทางปฏิบัติตาม

 1 
คุณกัญญนันทน์ 

บุคลากรได้รับทราบความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ สามารถนําไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง เพ่ิมขีดความสามารถ และ
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ระเบียบพัสดุภาครัฐ” 
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 

สมรรถนะด้านงานพัสดุให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

6. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “เขียน
อย่างไร...ให้ได้ตีพิมพ์” 
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 

1 
อ.ชญานุช 

 ผู้เข้าร่วมได้ความรู้เก่ียวกับการเขียนต้นฉบับ
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร 

7. โครงการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การผลติเมทิล-เอ
สเตอร์ ด้วยระบบ
ต่อเน่ือง” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 

2 
อ.กุลชนาฐ 
อ.ณัฐวรรณ 

1 
คุณกาญจณา 

บุคลากรได้รับทราบทฤษฎีใหม่ๆ ความ
แตกต่างในกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร ์
และเอทิลเอสเตอร์ 

8. ประชุมวิชาการ 
ICCBEE 2014 : XII 
International 
Conference on 
Chemical, Biological 
and Environmental 
Engineering และเสนอ
ผลงานแบบบรรยายเรื่อง 
"Temperature control 
improvement of 
membrane reactor" ณ 
เมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส 
วันที่ 30 – 31 ธันวาคม  
2557 

1 
อ.พรศิริ 

 อาจารย์ได้เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายแก้ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การนํามาสานต่อ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัยและการแนะนํานักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่รบัผิดชอบ 

9. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการบริหาร
จัดการงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
วันที่ 20 มกราคม 2558 

1 
อ.สุภวรรณ 

 

 อาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับ
เทคนิคการบรหิารจัดการงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้อ่ืน 

10. เข้าร่วมงาน Chula 
Engineering 
Innovation Expo 2015 
วันที่ 30 มกราคม 2558 

1 
อ.ณัฐวรรณ 

  

11. โครงการสมัมนา เรื่อง 
“การจัดการคุณภาพ
เครื่องวัดในห้องแล็ปอย่าง

 2 
คุณกาญจณา 
คุณพรพิมล 

บุคลากรได้รับความรู้เก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพเคร่ืองมือวัดในห้องแลปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มีประสิทธิภาพ (GEP)” 
วันที่ 22 เมษายน 2558 
12. การสัมมนาระดม
ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสตูรของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 

11 
อ.ชญานุช 
อ.กุลชนาฐ 
อ.จันทิมา 
อ.ณัฐวรรณ 
อ.ผกามาศ 
อ.ลือพงศ์ 
อ.สุกฤทธิรา 
อ.สุภวรรณ 
อ.สินินาฏ 
อ.สุธรรม 
อ.สุรัสวดี 

9 
คุณกัญญนันทน์ 

คุณกีรัตยา 
คุณกาญจณา 
คุณจรรยา 

คุณจุฑารัตน์ 
คุณธนากร 
คุณพรพิมล 
คุณปิยะวัฒน์ 
คุณสมคิด 

 

ได้มีการระดมความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง 
ปัญหาอุปสรรค ข้อดีข้อเสีย และวิธีการ
ปรับปรุงของการจัดการรายวิชาโครงการ และ
การปรับปรุงหลักสูตรสําหรับนักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี

13. โครงการอบรม การ
สร้าง GUI ด้วย Adobe 
Photoshop 
วันที่ 27 พฤษภาคม 
2558 

1 
อ.สุธรรม 

 อาจารย์สามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

14. โครงการอบรม 
"อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา"  
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 
2558 

3 
อ.สุธรรม 
อ.ผกามาศ 
อ.กุลชนาฐ 

 อาจารย์สามารถนําความรู้ที่ได้มาเพ่ือให้
คําปรึกษากับนักศึกษาที่ไปนิเทศนักศึกษาได้ 

15. ศึกษาดูงานภายใต้
กิจกรรม Academic 
Staff Exchange ตาม 
MOU Addendum 
2015- 2016  ณ Jiangxi 
University of Science 
and Technology 
(JUST) 
ระหว่างวันที่ 5-14 
มิถุนายน 2558 

1 
อ.ลือพงศ์ 

 อาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานภายใต้กิจกรรม 
Academic Staff Exchange ตาม MOU 
Addendum 2015- 2016  ณ Jiangxi 
University of Science and Technology 
(JUST) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนํามาสานต่อ 
ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย  

16. เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
บุคลากรกับ South 
China Agricultural 
University (SCAU)  

1 
อ.ชญานุช 

 อาจารย์ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่
South China Agricultural University 
(SCAU)ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนํามาสานต่อ 
ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย  
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วันที่ 7-12 มิถนุายน 
2558 
17. เข้าอบรม
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
คณะและสถาบัน ปี
การศึกษา 2557  
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

2 
อ.ชญานุช 
อ.สุภวรรณ 

 อาจารย์ได้รับความรู้ในการจัดทําการประเมิน
คุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

18. โครงการอบรม
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 
2558 

3 
อ.ลือพงศ์ 
อ.สินินาฏ 
อ.ชญานุช 

1 
คุณกีรัตยา 

อาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้ในการจัดทํา
การประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง How to Make 
Effective learning 
Outcomes 
Assessment 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2558 

1 
อ.สุธรรม 

 อาจารย์สามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

20. โครงการอบรม
เลขานุการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

 3 
คุณกัญญนันทน์ 

คุณกีรัตยา 
คุณเกียรติภูมิ 

บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

21. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Presentation 
Design Trends in 2015 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

1 
อ.สุธรรม 

 อาจารย์สามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมายเหตุ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับที่ 3,9 และ 17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภวรณ  ฏิระวณิชย์กุล 
ลําดับที่ 4,12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ 
ลําดับที่ 5 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ช่ังสิริพร 
ลําดับที่ 8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 
ลําดับที่ 12,13,14,19 และ 21  ดร.สุธรรม สุขมณ ี
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คณาจารย์ประจํา 
ลําดับที่ 1,2,12 และ 14 รองศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 
ลําดับที่ 1 และ 12 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
ลําดับที่ 6,12,16, 17 และ 18 รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
ลําดับที่ 7,12 และ 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสทิธ์ิ 
ลําดับที่ 7,10 และ 12 ดร.ณฐัวรรณ กลัดแก้ว 
ลําดับที่ 12,15 และ 18 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร ์
ลําดับที่ 12 และ 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินินาฏ จงคง 
บุคลากรสายสนับสนนุ 
ลําดับที่ 5,12 และ 20 คุณกัญญนันทน์ โชโต 
ลําดับที่ 7,11 และ 12 คุณกาญจณา ขันทกะพันธ์ 
ลําดับที่ 11 และ 12  คุณพรพิมล แสนสุข 
ลําดับที่ 12,18 และ 20 คุณกีรัตยา เจริญมาก 
ลําดับที่ 20 คณุเกียรติภูมิ ประจักษ์เลิศวิทยา 
ลําดับที่ 12 คณุจรรยา 
ลําดับที่ 12 คณุจุฑารัตน์ 
ลําดับที่ 12 คณุธนากร 
ลําดับที่ 12 คณุปิยะวัฒน์ 
ลําดับที่ 12 คณุสมคิด 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6 ) 

ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 2 2 
 

ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ครุภัณฑ์หลายช้ินชํารุดเสียหาย 
เน่ืองจากมีอายุการใช้งานนาน 
และไมได้รับการซ่อมแซม 

อุปกรณ์บางช้ินชํารุดเสียหายระหว่าง
ภาคการศึกษา มีผลต่อการเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา 

ต้ังงบประมาณ เพ่ือซื้อครุภัณฑ์
ทดแทน 

 
ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการ
ดําเนินงาน
ของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีสว่นร่วม 

1. ภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรมกีารประชุมหารือเรื่องการต้ัง
ครุภัณฑ์สําหรบัการเรียนการสอน ตามกลไกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ. 16) 
ซึ่งกรอบเวลาที่แน่ชัด 

2. ภาควิชาฯ และกรรมการบริหารหลักสูตรมกีารจัดซื้อโปรแกรม Aspen Hysys 
เป็นประจําทุกปี 

3. อุปกรณ์ wifi ของภาควิชาฯ มีทั้งหมด 5 จดุ  มีระบบ  LAN และ wifi ของ
คณะ กระจายทั่วภาควิชาฯ และบริเวณช้ัน 6 ตึกวิจัยสิริธร 

4. มีกลไก การสั่งซื้อครุภัณฑ์เครือ่งแก้ว วัสดุ สารเคมี โดยจัดหมวดหมู่จากเงิน
รายได้ภาควิชา และจากเงินโครงงานนักศึกษา 

5. มีระบบความปลอดภัย โดยมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดในมุมอับ หรือมุมลบั
สายตา และมีระบบคีย์การ์ดสําหรับนักศึกษาวิชาโครงงานนักศึกษา 

 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 
    อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อคิดเห็น เรื่องการจัดการ
ครุภัณฑ์สําหรบัการเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา การจัดห้องกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนนิงาน 
    ไม่มีการประเมิน 

- จํานวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการ
ปรับปรุงตาม
ผลการ
ประเมินความ
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป 
    ไม่มีการปรับปรุง 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
    ไม่ม ี
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
    ไม่มแีนวปฏิบัติที่ดี 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผูป้ระเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. การอธิบายระบบ กลไก หรือ
แนวทางของกระบวนการต่างๆ 
ของทุกตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง ควร
อธิบายในเชิงระบบที่มีอยู่ในระดับ
คณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชา 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําข้อคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใช้สําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 

2. การดําเนินการจริงตามระบบ 
กลไก หรือแนวทางของ
กระบวนการในข้อที่ 1  น้ัน
หลักสูตรจะต้องเขียนอธิบายการ
ดําเนินงานจริงที่สอดคล้องกับข้อที่ 
1  ข้างต้น 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําข้อคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใช้สําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 

3. การประเมินกระบวนการ 
จะต้องประเมินผลกระบวนการที่
สะท้อนผลการดําเนินงานจริงในข้อ
ที่ 2  ข้างต้น 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําข้อคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใช้สําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ)  
วันที่สํารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

 
 
 



   

47 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 
    
    
    
 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การ

เปลีย่นแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………. 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………. 
 
 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรบัปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
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แบบฟอร์มคาํนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

ข้อที่ได้ 
คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน                                          

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.   

        1 1
  

                 1 1  4 1 1 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต                                          

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3.9  3.9 3.9               3.90 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา    

                  2.73 

-(ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

จํานวนบัณฑิต
ที่ได้งานทําฯ 

30  54.55 2.73                

จํานวนบัณฑิต
ที่ตอบฯ 

55                   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา                                          

3.1 การรับนักศึกษา            1 1           2 2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา            1 1           2 2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา            1 1           2 2.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์                           
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

ข้อที่ได้ 
คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์            1 1 1          3 3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์                          5.00 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 5   100.00 25.00               5.00 

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                    

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 4   80.00 6.67               5.00 

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                                   

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  6.00 120.00 30.00                             5.00 

  ค่าน้ําหนัก 
0.20 

0 0.00                                 

  ค่าน้ําหนัก 
0.40 

0 0.00                                 

  ค่าน้ําหนัก 
0.60 

0 0.00                                   

  ค่าน้ําหนัก 
0.80 

0 0.00                                   

  ค่าน้ําหนัก 
1.00 

6 6.00                                   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

ข้อที่ได้ 
คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวน
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                                    

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
  

        1 1
  

1
  

                  3 3.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน    

                                   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร            1 1                    2 2.00 2.00 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

        1 1 1                   3 3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน           1 1 1                   3 3.00 3.00 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จํานวนตัวบ่งชี้
ตาม TQF ที่
ดําเนินการได้

จริง 

10  90.91 4.50                             4.50 

  จํานวนตัวบ่งชี้
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

11                                  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                          

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
  

        1 1
  

                    2 2.00 2.00 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

ข้อที่ได้ 
คะแนน
(ระดับ) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ค่าเฉลี่ยสําหรับการประเมินคุณภาพใน                                          
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนน

ผาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ
ลีย่
ขอ

งทุ
กตั

วบ
งชี้

ใน
อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2-
6 2 - - 3.31 3.31 ดี 

3 3 2.00 - - 2.00 นอย 

4 3 3.67 - - 4.33 ดีมาก 

5 4 2.00 3.50 - 3.13 ดี 

6 1 - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม   13 2.71 3.00 3.31 2.93 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 
ดี 

ปาน

กลาง 
  




