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1. รายละเอียดผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1 บทสรุปผูบริหาร  

  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดําเนินงานท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีมาตรฐานคุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคท่ีวางแผนไว 
เพื่อสามารถสรางองคความรู พรอมท้ังผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ พรอมนําไปสูการ
พัฒนาของประเทศ โดยภาควิชาฯมีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพเฉล่ียรวม               
6 องคประกอบอยูในระดับดี คะแนนเฉล่ียเปน 3.17 องคประกอบท่ีพิจารณาคือ องคประกอบดานการกํากับ
มาตรฐานองดานบัณฑิต ดานนักศึกษา ดานอาจารย ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และ
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีรายละเอียดสําคัญในแตละองคประกอบซ่ึงแสดงไวในแตละหมวดดังนี้ 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน) 
 การบริหารจัดการหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑขอ 1-12 ตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 
สกอ. ภาควิชาฯมีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและรวม และ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ คือ อาจารยทุกทานมีคุณวุฒิปริญญาเอก              
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ และมีประสบการณในการทําวิจัย ผูสําเร็จการศึกษามีการ
เผยแพรผลงานเปนไปตามเกณฑครบทุกราย มีการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2555 ปจจุบันหลักสูตรยังอยู
ในระยะเวลาท่ีกําหนด และการดําเนินงานเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 หมวดท่ี 2 อาจารย (องคประกอบท่ี 4) 
 ภาควิชาฯ มีระดับคะแนนเฉล่ียเปน 4.00 อยูในระดับดี โดยมีการบริหารและพัฒนาอาจารยคะแนน

เปน 3 หลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 100 ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการรอยละ 100 มีผลงานทางวิชาการรอยละ 232 โดยคุณภาพอาจารยไดคะแนนเต็ม 5 มีการคงอยูของ
อาจารยครบทุกทาน คิดอัตราอาจารยตอนักศึกษาเฉล่ียเปน 1:2.7 คน และความพึงพอใจของอาจารยตอการ
บริหารหลักสูตรเฉล่ียเปนรอยละ 82 ผลท่ีเกิดกับอาจารยคิดคะแนนเปน 4 

 หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา (องคประกอบท่ี 2 และ 3) 
         ภาควิชาฯ มีคะแนนประเมินเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 2 ดานบัณฑิต อยูระดับดีมาก คือคุณภาพบัณฑิต 
ไดคะแนนความพึงพอใจผูใชบัณฑิตเปน 4.26 และคะแนนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรเปน 5 คะแนน
เต็ม แตองคประกอบท่ี 3 นักศึกษาภาควิชามีผลการประเมินตนเองอยูระดับนอย  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ี
รับเขามีจํานวนนอยลงและไมเปนไปตามแผน ดังนั้นประเด็นท่ีควรพัฒนาอยางตอเนื่อง คือการหาวิธีการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษารับเขาและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร (องคประกอบ
ท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน) 
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ภาควิชาฯ มีคะแนนเฉล่ียเปน 2.75 อยูระดับปานกลาง โดยผลการประเมินตนเองเร่ืองสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรไดคะแนน 3 เนื่องจากยังไมมีผลจากการปรับปรุงท่ีเห็นเปนรูปธรรม การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไดคะแนน 2 เนื่องจากไมมีการปรับหรือพัฒนากระบวนการท่ีเห็นไดชัดเจน 
การประเมินผูเรียนไดคะแนน 2 เนื่องจากไมมีการปรับหรือพัฒนากระบวนการที่เห็นไดชัดเจนเชนกัน และ    
มีผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ มคอ. รอยละ 90 คิดคะแนนเปน 4.5 

 หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร (องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู) 
ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไดคะแนน 3 เนื่องจากยังไมมีผลการปรับปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 
แมผลการประเมินตัวเองเฉล่ียของภาควิชาฯ ลดลงมาอยูในระดับดีในปนี้ เนื่องจากมีการปรับเปล่ียน

รูปแบบมาเปนการประเมินหลักสูตร ซ่ึงท่ีผานมาภาควิชาฯ มีแนวโนมผลคะแนนการดําเนินงานอยูในระดับ  
ดีมากและเพิ่มข้ึนทุกป เชน ป พ.ศ. 2554 – 2556 มีคะแนนเปน 4.35, 4.67 และ 4.83 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามภาควิชาฯ จะรักษามาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาอยางตอเนื่องใหไดผลการประเมินท่ีดี
ข้ึนไดอยางแนนอน เนื่องจากคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถชวยกันปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
พรอมการทํางานวิจัย มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและ
ภายนอก สงผลใหมีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาเช่ือมโยงงานวิจัยสูการเรียนการสอน
โดยนําผลงานวิจัยมาเขียนตํารา และเช่ือมโยงงานวิจัยสูงานบริการวิชาการ เพื่อนํางานวิจัยไปใชประโยชนและ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และจะชวยกันจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและใหเกิดประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง 
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1.2 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ.2516 

โดยสอนในหลักสูตรปริญญาตรี และไดเปดสอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในปพ.ศ. 2534 และ
พ.ศ. 2545 ตามลําดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดดําเนินการระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง ต้ังแตป พ.ศ. 2541 ให
สอดคลองกับนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงมีการปรับปรุงมาตรฐาน องคประกอบ/ดัชนีช้ีวัด เพื่อ
ความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนนิการสอนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มาต้ังแตป พ.ศ. 2516 และใหปริญญาครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 

ในป พ.ศ. 2520   ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดยายสถานท่ีจากอาคารสตางค มงคลสุข 
มายังอาคารวิศวกรรมเคมีท่ีใชอยูในปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2533   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2545   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2550  วิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดรับการจัดต้ังโครงการสูความเปนเลิศ 
    สาขาวิศวกรรมเคมี และปดโครงการแลวในปการศึกษา 2556 
ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อผลิตวิศวกรเคมี  
ท่ีมีคุณภาพ คิดเปนทําเปน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ังตองมีจรรยาบรรณในสาย
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากภารกิจเร่ืองการเรียนการสอนแลวภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบใน
เร่ืองการวิจัย และการใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรแกชุมชนในทองถ่ินอีกดวย 
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โครงสรางการบริหาร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อผูบริหาร  
รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร             หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล      รองหัวหนาภาควิชาวศิวกรรมเคมีฝายวจิัยและบัณฑิตศึกษา/ 
                                                                               ประธานบริหารหลักสูตรป.โทและป.เอก 
รองศาสตราจารย ดร.ลือพงศ  แกวศรีจันทร          รองหัวหนาภาควิชาวศิวกรรมเคมีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินินาฏ  จงคง                   รองหัวหนาภาควชิาวศิวกรรมเคมีฝายบริการวิชาการ 
                                                                               และประกันคุณภาพ 

 
 

 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/ประธาน
บริหารหลักสูตรป.โทและป.เอก 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายบริการวิชาการ 
และประกันคุณภาพ 

 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ฝายวิชาการ 

 

 

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
  

 

คณาจารยประจําภาควิชา 
หัวหนาฝายปฏิบัติการ/ 
ผูชวยหัวหนาภาควิชา 

สํานักงานภาควิชา 
(นักวิชาการอุดมศึกษา, 

  พนักงานธุรการ) 

ฝายปฏิบัติการ 
(นักวิทยาศาสตร, ชางเทคนิค,วิศวกร,                   

พนักงานหองปฏิบัติการ) 

 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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1.3 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประจําปการศึกษา 2557 วันท่ีรายงาน 31 กรกฎาคม 2558 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

รหัสหลักสูตร ................................ระดับปริญญาโท  
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 

เกณฑ
ขอท่ี 

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

12 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

 

สรุปผลการดาํเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1-12 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตร (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3)    

ตําแหนงทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รายชื่อปจจุบัน 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ
สัมพันธกับ
สาขาท่ีเปด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ 

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

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

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

   

2.  ผศ.ดร.ราม              
แยมแสงสังข 
 3-1009-04848-17-9 

2.  ผศ.ดร.ราม             
แยมแสงสังข 
 3-1009-04848-17-9 

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

   

3. ผศ.ดร.ลือพงศ        
แกวศรีจันทร 
 3-8016-00310-77-7 

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

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

   

4. ผศ.ดร.สุกฤทธิรา  
รัตนวิไล*  
   3-9099-00478-00-9 
 

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

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

   

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

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

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

   

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * หลังรายช่ืออาจารยท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ  ไมครบ 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
   เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒิุไมตํ่ากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจาํท่ีมีคุณวฒิุระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวา ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจยัท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําท่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาท่ีเปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจยั
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................................  
เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน
สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................................ 
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ตารางท่ี 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.  รศ.ดร.จันทิมา ช่ังสิริพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม), 2548   

  

2.  รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
 

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

  

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

  

4. รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2538 
M.Sc. (Environmental Diagnostics),            
2540                                                  
Ph.D. (Bioscience and Technology), 2544 

  

5.  รศ.ดร.ลือพงศ  แกวศรีจนัทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2528                            
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2533                             
Ph.D. (Chemical and Petroleum Refining 
Engineering), 2542 

  

6. รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล      วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2536 
M.S. (Chemical and Petroleum Refining 
Engineering), 2539 
Ph.D. (Chemical and Petroleum Refining 
Engineering), 2544 

  

7.  รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล   วท.บ.(เคมี), 2525               
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2533                             
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2547 

  

8. ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2538 
M.S. (Chemical Engineering), 2542 
Ph.D. (Chemical Engineering), 2546 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารยผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

9.  ผศ.ดร.พรศิริ แกวประดษิฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2542  
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2546                             
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2551 

  

10. ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข B.S. (Chemical Engineering), 2539                 
Ph.D. (Agricultural Engineering), 2543 

  

11.  ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2546 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2550 

  

12.  ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2545                            
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี), 2552 

  

13. ดร.ณัฐวรรณ  กลัดแกว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2547 
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี), 2553 

  

14. ดร.สุธรรม สุขมณี วท.บ. (เคมีเทคนิค), 2520    
D.E.A. (Chemical Engineering), 2524            
D. Ing. (Chemical Engineering), 2527 

  

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
   เปนไปตามเกณฑคือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา ผศ.ในสาขา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี เปดสอน  และมีประสบการณในการสอน  และมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
  ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ.............................................................................................................. 
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ตารางท่ี 1.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 
5, 9, 10)   
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระ 
(ระบุตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 
การทําวิจัย 

ภาระงานอาจารยท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ี
อาจารยเปนอาจารย
ท่ีปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

 ป.โท ป.เอก 
1. รศ.ดร.จรัญ 
    บุญกาญจน 
 

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

 
(อ. 1-1) 

 - 1 

2. รศ.ดร.จันทิมา 
    ช่ังสิริพร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม), 2548   

 
(อ. 1-1) 

 3 - 

3. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวิเชียร 
 

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

 
(อ. 1-1) 

 1 2 

4. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 

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

 
(อ. 1-1) 

 4 6 

5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพัฒนานนท 

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

 
(อ. 1-1) 

 1 2 

6. รศ.ดร.ลือพงศ 
    แกวศรีจันทร 

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

 
(อ. 1-1) 

 1 1 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระ 
(ระบุตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 
การทําวิจัย 

ภาระงานอาจารยท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ี
อาจารยเปนอาจารย
ท่ีปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

 ป.โท ป.เอก 
7. รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
      รัตนวิไล      

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

 
(อ. 1-1) 

 - 2 

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยกลุ   

วท.บ. (เคมี), 2525               
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2533                  
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2547 

 
(อ. 1-1) 

 1 1 

9. ผศ.ดร.กุลชนาฐ 
   ประเสริฐสิทธ์ิ 

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

 
(อ. 1-1) 

 2 2 

10.  ผศ.ดร.พรศิริ 
     แกวประดษิฐ 

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

 
(อ. 1-1) 

 - 1 

11. ผศ.ดร.ราม   
      แยมแสงสังข 

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

 
(อ. 1-1) 

 - 2 

12. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

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

 
(อ. 1-1) 

 2 - 

13. ผศ.ดร.สุรัสวด ี
    กังสนันท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2545                  
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี), 2552 

 
(อ. 1-1) 

 - 1 

14. ดร.ณัฐวรรณ 
      กลัดแกว 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), 2547 
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี) , 2553 

 
(อ. 1-1) 

 2 - 
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หมายเหตุ:  มอ.204.2/134 แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร คร้ังท่ี 
4/2558 วาระ 5.2 การขออนุมัติภาระงานการเปนอาจารยท่ีปรึกษา (รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร มีนักศึกษาในท่ี
ปรึกษา 10 คน) เกินกวาเกณฑท่ีกําหนด (อ. 1-4) 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ ................................................................................................ 

เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 

เกณฑขอ 10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 
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ตารางท่ี 1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ระบุตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

1. รศ.ดร.จรัญ 
    บุญกาญจน 
 

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

 
(อ. 1-1) 

   

2. รศ.ดร.จันทิมา 
    ช่ังสิริพร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม), 2548   

 
(อ. 1-1) 

   

3. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวิเชียร 
 

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

 
(อ. 1-1) 

   

4. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 

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

 
(อ. 1-1) 

   

5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพัฒนานนท 

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

 
(อ. 1-1) 

   

6. รศ.ดร.ลือพงศ 
    แกวศรีจันทร 

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

 
(อ. 1-1) 

   

7. รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
      รัตนวิไล      

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

 
(อ. 1-1) 
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อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ระบุตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยกลุ   

วท.บ. (เคมี), 2525               
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2533                     
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2547 

 
(อ. 1-1) 

   

9. ผศ.ดร.กุลชนาฐ 
   ประเสริฐสิทธ์ิ 

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

 
(อ. 1-1) 

   

10.  ผศ.ดร.พรศิริ 
     แกวประดษิฐ 

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

 
(อ. 1-1) 

   

11. ผศ.ดร.ราม   
      แยมแสงสังข 

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

 
(อ. 1-1) 

   

12. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

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

 
(อ. 1-1) 

   

13. ผศ.ดร.สุรัสวด ี
    กังสนันท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2545                     
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี), 2552 

 
(อ. 1-1) 

   

14. ดร.ณัฐวรรณ 
      กลัดแกว 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), 2547 
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี) , 2553 

 
(อ. 1-1) 

   

15. รศ.ดร.ยุทธนา  
     ฏิระวณิชยกุล 

วท.บ. (ฟสิกส), 2526 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2530 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2547 

 
(อ. 1-1) 

   

16. รศ.ดร.จุไรทิพย 
หวังสินทรวีกลุ  

วท.บ. (เภสัชวทิยา), 2535 
วท.ม. (เภสัชวทิยา), 2538 
Dr.der.Nat (Biochemistry), 2544 

 
(อ. 1-1) 

   

17. ดร.สาครินทร   
     ไขศรี 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2553  
(อ. 1-1) 
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การกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

 เปนไปตามเกณฑ คือ 
1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 
3) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และ

ไดแจงให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ......................................................................................................... 
 

ตารางท่ี 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 7) 

อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.จรัญ 
    บุญกาญจน 
 

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

 
(อ. 1-1) 

   

2. รศ.ดร.จันทิมา 
    ช่ังสิริพร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2536   
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม), 2548   

 
(อ. 1-1) 

   

3. รศ.ดร.ชญานุช 
    แสงวิเชียร 
 

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

 
(อ. 1-1) 

   

4. รศ.ดร.ชาคริต 
    ทองอุไร 

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

 
(อ. 1-1) 

   

5. รศ.ดร.ผกามาศ 
   เจษฎพัฒนานนท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2538 
M.Sc. (Environmental Diagnostics), 
2540                                                 

 
(อ. 1-1) 
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อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

Ph.D. (Bioscience and Technology),  
2544 

6. รศ.ดร.ลือพงศ 
    แกวศรีจันทร 

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

 
(อ. 1-1) 

   

7. รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
     รัตนวิไล      

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

 
(อ. 1-1) 

   

8. รศ.ดร.สุภวรรณ 
    ฏิระวณิชยกลุ   

วท.บ. (เคมี), 2525               
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2533                        
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2547 

 
(อ. 1-1) 

   

9. ผศ.ดร.กุลชนาฐ 
   ประเสริฐสิทธ์ิ 

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

 
(อ. 1-1) 

   

10.  ผศ.ดร.พรศิริ 
     แกวประดษิฐ 

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

 
(อ. 1-1) 

   

11. ผศ.ดร.ราม   
      แยมแสงสังข 

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

 
(อ. 1-1) 

   

12. ผศ.ดร.สินินาฏ 
     จงคง 

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

 
(อ. 1-1) 

   

13. ผศ.ดร.สุรัสวด ี
    กังสนันท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2545                        
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี), 2552 

 
(อ. 1-1) 
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อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

14. ดร.ณัฐวรรณ 
      กลัดแกว 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), 2547 
วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี) , 2553 

 
(อ. 1-1) 

   

15. รศ.ดร.กัลยา   
    ศรีสุวรรณ 
 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), 2518    
วท.ม. (เคมีเทคนิค), 2523 
D.E.A. (Chemical Engineering), 2528       
D. Ing. (Chemical  Engineering), 2531 

 
(อ. 1-1) 

   

16. รศ.ดร.จุไรทิพย 
หวังสินทรวีกลุ  

วท.บ. (เภสัชวทิยา), 2535 
วท.ม. (เภสัชวทิยา), 2538 
Dr.der.Nat (Biochemistry), 2544 

 
(อ. 1-1) 

   

17. รศ.ดร.นุรักษ  
      กฤษดานุรักษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2531 
Ph.D. (Chemical Engineering and 
Petroleum Refining), 2545 
Visiting Professor, Gifu University 
(Japan), 2548-2549 

 
(อ. 1-1) 

    

18. รศ.ดร.บรรเจิด  
      จงสมจิตร 
     

วท.บ. (เคมี), 2533 
M.S. (Chemical Engineeing), 2542 
Ph.D. (Chemical Engineeing), 2545 

 
(อ. 1-1) 

   

19. รศ.ดร.เบญจมาส     
     เชียรศิลป 

B.Eng. (Chemical Engineering), 2540 
M.Eng. (Biotechnology Engineering), 
2542 
Ph.D. (Biotechnology Engineering), 
2546 

 
(อ. 1-1) 

   

20. รศ.ดร.เพ็ญจิตร  
      ศรีนพคุณ 
 

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

 
(อ. 1-1) 

   

21. รศ.ดร.ยุทธนา  
      ฏิระวณิชยกุล 

วท.บ. (ฟสิกส), 2526 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2530 

 
(อ. 1-1) 
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อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ 
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไม
มี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

      ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2547 
22. ผศ.ดร.กิตติภูมิ   
     ศุภลักษณปญญา       

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

 
(อ. 1-1) 

   

23. ผศ.ดร.จอมภพ  
      แววศักดิ ์

วท.บ. (ฟสิกส), 2538  
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2541  
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2544 

 
(อ. 1-1) 

   

24.  ผศ.ดร.จุไรวัลย  
       รัตนะพิสิฐ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2532 
M.S. (Chemical and Petroleum Refining 
Engineering), 2538 
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering), 2542 

 
(อ. 1-1) 

   

25. ผศ.ดร.ธวัฒนชัย  
      เทพนวล 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร - ฟสิกส), 2537  
วท.ม. (ฟสิกส), 2541   
Dr.rer.nat. (Ion Physics), 2548  

 
(อ. 1-1) 

   

26. ผศ.ดร.อัญชลี  
     ศิริโชติ 
      

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), 2525 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร), 2529 
Ph.D. (Food Science), 2544 

 
(อ. 1-1) 

   

27. ดร.ฐานันดรศักดิ์  
      เทพญา 
     

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 2539 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2548 

 
(อ. 1-1) 

  
 

 

28. ดร.นิรัติศัย  
      รักมาก 

วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ), 2550   
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2555   

 
(อ. 1-1) 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  
1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกนั และมีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 
3. เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรับความเหน็ชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

ให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ....................................................................................................... 
 

ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 8) 
ผูสําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 

1. นายเกยีรติศักดิ์  สุนทโร Determination of Isosteric Heat and 
Entropy of Sorption of Air Dried 
Sheet Rubber using Artificial Neural 
Network Approach 

Applied Mechanics and Materials 
Vols. 541-542 (2014) pp 374-379 

2. นางสาวจิรัชญา  ชวยเกล้ียง Biogasoline from Catalytic Cracking 
of Refined Palm Oil using H-ZSM-5 
Catalyst 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

3. นางสาวสิริพิชญ  สงทวี Effect of Sterol Glucosides in 
Biodiesel Production 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

4.  นางสาวปยะนุช  เปยคง Effect of Different Physiochemical 
Methods Pretreatment on Xylose 
Amount in Oil Palm Empty Fruit 
Bunch 

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 4 (The 4th 
TIChE International Conference 
2014) 
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ผูสําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
5.  นางสาวอักษรภัค  เต็งรัง Optimizing Clarification of Pineapple 

peel 
Advanced Materials Research, 
Vols. 941-944 (2014) pp 1060-
1064 

6.  นางสาวพทุธิพร  คงนุม Catalytic Pyrolysis of Coconut Shell 
for Bio-oil 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

7.  นายภเูบศวร  พงศสุวรรณ Optimization of microwave 
pretreatment without a reagent of 
pineapple peel 

Advanced Materials Research, 
Vols. 941-944 (2014) pp 1056-
1059 

8.  นางสาวศิรณัฐ  ปานสังข Ammonia Removal from Skim Latex 
by Spray Column 

การประชุมวิชาการส่ิงแวดลอม
แหงชาติคร้ังท่ี 13, 26-28 มีนาคม 
2557 โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร 
กรุงเทพฯ 
 

9. นางสาวอมราวดี  รัตนมา Total flavonoid content and 
antioxidant activity evaluation of 
agarwood tea leaves extracts 

American-Eurasian Journal of 
Sustainable Agriculture Volume8, 
Number11:Spicial ICMMMM : 
39-43,2014 

10.  นายมานิต  อังโชติพันธุ Adsorption of Pb(II) from Synthetic 
Wastewater on eggshell pellets 

4th International Conference on 
Environmental Engineering, 
Science and Management May    
27-29, 2015 Chiang mai 

11. นางสาวสุกาญดา  ปาลิ 
                                   โภชน 

Effect of MTBE on 
Transesterification of Esterified Palm 
Oil 

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 4 (The 4th 
TIChE International Conference 
2014) 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเร็จการศึกษา 11 คน 
2) เผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมี proceedings จํานวน 7 ราย เผยแพรในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพวิชาการ 4 ราย 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.............................................................................................................. 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เร่ิมเปดหลักสูตรคร้ังแรกในป พ.ศ.2555 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ.2560 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนนิงานของหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน   อาจารยประจําหลักสูตรรอยละ 80 เขารวมการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานของหลักสูตร ท้ังในการประชุมภาคและสัมนาภาค 

หลักฐานอางอิง   รายงานการประชุมภาควชิาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร (อ.1-3) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

ผลการดําเนินงาน   ดังรายละเอียดใน มคอ.2 
หลักฐานอางอิง  มคอ 2 (อ.1-5) 
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3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

ผลการดําเนินงาน 
(1)  จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 14 รายวิชา  จํานวน 8 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2557 และ

จํานวน 6 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
(2)  จํานวนรายวิชาท่ีมี มคอ.3 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 14 รายวิชา จํานวน 8 รายวิชา

สําหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2557 และจํานวน 6 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
หลักฐานอางอิง    มคอ.3 https://tqf.psu.ac.th/Private/Dashboards/DepartmentStaff.aspx (อ.1-6) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 
(1)  จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 14 รายวิชา  จํานวน 8 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2557 และ

จํานวน 6 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
(2)  จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5 แลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 14 

รายวิชา จํานวน 8 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2557 และจํานวน 6 รายวิชาสําหรับภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 

หลักฐานอางอิง   มคอ.5 https://tqf.psu.ac.th/Private/Dashboards/DepartmentStaff.aspx (อ.1-7) 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

(1)  ส้ินสุดปการศึกษาวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

(2)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แลวเสร็จวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 

(กอน 14 กนัยายน2558 นับ 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา) 

หลักฐานอางอิง  รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรฉบับนี้ (อ.001) 
สรุปผลการดาํเนินงานตามเกณฑขอ 12 
 ผาน เพราะดําเนินงานผานทุกขอ 
 ไมผาน เพราะดําเนนิงานไมผานขอ................................................................................. 
 
 
 
 



   

24 
 

หมวดท่ี 2 อาจารย 
(องคประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี ้
ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 4 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 1 3 3 
4.2 คุณภาพอาจารย  
     4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

100 100 5 

    4.2.2 รอยละของอาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวชิาการ 

80 100 5 

    4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

60 232 5 

4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย 2 4 4 

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการดําเนนิงานในองคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการรับและ
แตงต้ังอาจารย
ประจําหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตรและ
การบริหารอาจารย 

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

     ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑของคณะและมหาวิทยาลัยท่ีไดกาํหนดไว 
โดยสรุปดังนี ้    

1. ภาควิชาดําเนินการประชุมภาคเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติท้ังทางดานคุณวุฒิ 
การศึกษา ความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีจะตองสอดคลองกับความ 
ตองการของหลักสูตร จากคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ วาตรงตาม
เกณฑ 

2. ภาควิชาฯ เสนอรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรมายังฝายวิชาการของคณะ  
3. ฝายวิชาการของคณะ พจิารณาตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของคุณวุฒิ

ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม 
ถูกตองเหมาะสมในประเด็นใดจะสงกลับใหภาควิชาฯ พิจารณาใหม หากทุก

- ระบบการบริหาร
อาจารย 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ประเด็นครบถวนฝายวิชาการดําเนินการเสนอรายช่ือใหคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบตามลําดับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

การบริหารอาจารย: 
     ภาควิชามีแผนตรวจสอบอัตรากําลังทุกป และทุก 5 ป สําหรับระยะยาว 
 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตัง้
อาจารยประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย 

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
 การแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตรทําต้ังแตป พ.ศ. 2555 ตามการปรับปรุง

หลักสูตร ซ่ึงไดปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกลาวขางตน โดยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ทีมผูบริหารภาควิชาฯ เปนผูดูแลควบคุมการดําเนินการ คือ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารยท่ีจะเสนอช่ือเปนอาจารยประจําหลักสูตรกอนเสนอช่ือใหคณะพิจารณา
และติดตามผลจนกระบวนการเสร็จส้ิน 

การบริหารอาจารย: 
     ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบอัตรากําลังทุกๆป และทุก 5 ป สําหรับระยะยาว โดย
พิจารณาอัตราอาจารยท่ีคงอยู จํานวนผูเกษียณในแตละป จําแนกตามคุณวุฒิ และ
ตําแหนงวิชาการ วิเคราะหรวมกับแผนการดําเนินงานในแตละป เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงจํานวนอาจารยท่ีตองสรรหาใหไดในแตละป กระบวนการในการคัดเลือก
ดําเนินการตามระบบท่ีคณะกําหนด 
 

3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 
     อาจารยประจําหลักสูตรและทีมบริหารภาควิชาฯ มีการประชุม เพื่อรายงานผล
การดําเนินการ ท้ังการรับอาจารย การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร และการ
บริหารอาจารย เพื่อชวยกันแกปญหาหากมีอุปสรรคในการดําเนินการและปรับปรุง
ใหการดําเนินการดีข้ึน  
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พฒันาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารยตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป)  
     จากการปฏิบัติตามแนวทางท่ีผานมาไมพบปญหาในการดําเนินการ และภาควิชา
ฯไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑและตามความตองการจึงมีผลการประเมินเปนท่ี
นาพอใจ 
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร และการ
บริหารอาจารยตามผลการประเมิน 
     ยังไมมีการปรับปรุงใดๆ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีด ี
      การปฏิบัติแบบเดิมดีอยูแลว 

- ระบบการสงเสริม
และพัฒนา
อาจารย 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1. จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนเิทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอวสัิยทัศน  
พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมท้ังหลักสูตรและการจัดการการ
เรียนการสอน การวิจยั และการประกันคุณภาพ 

2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทาง
วิชาการและวชิาชีพในองคกรอ่ืนๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณ
ในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) จัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การ 

จัดทําส่ือการสอน การวดัผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช
โปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํานวณผล  เปนตน 

(2) สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทาง 
วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเพิม่ประสบการณและพัฒนาทักษะการ
จัดการการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

2. การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(1) สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดงูานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรอ่ืนๆการประชุมทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ เพือ่เพิ่ม
ประสบการณการทํางานวจิยัและบริการวชิาการ 

(2) สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(3) กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวจิัยและการสรางเครือขายการวิจัย 
(4) การมีสวนรวมในกจิกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถ่ิน เพื่อ

สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
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2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร 

1. อาจารยประจําทุกคนตองทําแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการ
พัฒนาตนเองวาตองการทําผลงานวิชาการประเภทไหน เร่ืองอะไร เขารับการอบรม 
สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เปนรายบุคคลใน TOR ผานการพิจารณาในท่ีประชุม
ภาควิชาวาสอดคลองกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของอาจารยและระบบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเล่ือนข้ัน เงินเดือนและการตอสัญญาจาง เพื่อ
จัดสงใหคณะวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ 

2. ภาควิชาติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย รวมท้ัง
อาจารยสามารถปรับแผนไดทุกป แตการปรับแผนทุกคร้ัง ตองไดรับความเห็นชอบ
จากท้ังภาควิชาฯและคณะ 

3. ผูบริหารภาควิชาตรวจการรายงานผลตาม TOR วามีการอบรมเพิ่มพูนความรู 
การประชุมวิชาการ เปาหมายและการดําเนินการขอตําแหนงวิชาการ 
 
3) อธิบายการประเมินการดาํเนินงาน  
     มีการประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามหลังรอบการประเมิณ TOR 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 
    มีการใหอาจารยแตละคนสามารถขอเขาพบหัวหนาภาคเพ่ือแจงปญหาหรือความ
ตองการตางๆได 
     สรุปผลการประเมินจากการประชุมไดวา อาจารยทานใดมีอุปสรรคหรือปญหา
ใดในการดําเนนิการตามเปาหมายที่ต้ังไว ภาควิชาโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
และทีมบริหารจะชวยแกไขและอํานวยความสะดวกใหการดําเนินการไดงาย 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ตามผลการประเมิน    
     การใหวางแผนการพัฒนาไวใน TOR และภาคชวยสนับสนุน สงผลใหอาจารยมี
บทความวิชาการ เอกสารคําสอน มีการไปอบรมเพิ่มพูนความรู และมีการขอ
ตําแหนงทางวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึนเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง ป พ.ศ. 2555 มี รศ. เพิ่ม 
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2 คน (รศ.ดร.ลือพงศ แกวศรีจันทร และ รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร) ป พ.ศ. 2556 มี 
รศ. เพิ่ม 2 คน และ ผศ. 1 คน (รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ
พัฒนานนท และ ผศ.ดร.สินินาฏ จงคง) และป พ.ศ. 2557 มี รศ. เพิ่ม 1 คน และ ผศ. 
1 คน (รศ.ดร.จันทิมา ช่ังสิริพร ผศ.ดร.พรศิริ แกวประดษิฐ และ ผศ.ดร.สุรัสวดี กังส
นันท ) 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร)หาก
พบวาระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
ดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป)  
     การปฏิบัติตามแนวขางตนดีแลว เนื่องจากหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท้ังดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

- รอยละอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ี
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

1) อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
2) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5  คน 
3) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ100 
4) คะแนนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 x 5/60 = 8.34 ไดคะแนน 5 

- รอยละอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
2) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปน ผศ. รศ. ศ. จํานวน 5 คน 
3) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปน ผศ. รศ. ศ. คิดเปนรอยละ100 
4) คะแนนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปน ผศ. รศ. ศ. 100 x 5/80 = 6.25 ไดคะแนน 5 

- ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

บทความวจิัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรตามเกณฑ 
1) ระบุรายการผลงาน และคาน้ําหนกั (แสดงดัง ตาราง 4.2) 
2) คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัตามสูตร 
ผลรวมถวงน้ําหนัก (1+1+1+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+1+1+1+1+1++0.6) =11.6 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก (11.6/5)*100 = 232 
3) แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คํานวณคะแนน = 232*5/40 = 29 ไดคะแนน 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
แสดงผลท่ีเกิด 

- การคงอยูของ
อาจารย    

ปการศึกษา จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

จํานวนคงอยู อัตราการคงอยู 
% 

2555 5 5 100 
2556 5 5 100 
2557 5 5 100 

 
อาจารยประจําประจําหลักสูตรคงอยูครบ และอาจารยผูสอนจาก 14 ทาน มีการยืม
ตัวไปปฏิบัติราชการเปนคณบดี 1 ทาน คิดอัตราอาจารยตอนักศึกษาเพียงพอ 13 : 38 
หรือ 1 : 3 คน (คิดรวมนักศึกษาปริญญาโทและเอก) 

- ความพึงพอใจ
ของอาจารย ตอ
การบริหาร
หลักสูตร    

ทุกทานมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรเฉล่ียประมาณรอยละ 82 (ผลจาก
แบบประเมินความพึงพอใจ) (อ.1-9) 

 
ตาราง 4.2 คุณภาพอาจารย  ผลงาน บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรตามเกณฑของ
อาจารยประจําหลักสูตร              

อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
1. รศ.ดร.ลือพงศ  
   แกวศรีจันทร 
 

1.1 Adsorption of Zn(II) and 
Cd(II) ions from aqueous 
solutions by Bamboo biochar 
cooperation with hydroxyapatite 
and calcium sulphate  

International Journal of 
ChemTech Research 
Volume 7, Issue 5, 2014, Pages 
2159-2170 

- 
Beall’s 

list 

1.2 Adsorption of Pb(II) from 
Synthetic Wastewater on eggshell 
pellets 

4th International Conference on 
Environmental Engineering, 
Science and Management May 
27-29, 2015 Chiang mai 

0.4 
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อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
1.3  Removal of Pb(II) from 
Aqueous Solutions Using 
Mixtures of Bamboo Biochar and 
Calcium Sulphate, and 
Hydroxyapatite and Calcium 
Sulphate 

The 3rd EnvironmentAsia 
International Conference on 
“Towards International 
Collaboration for an 
Environmentally Sustainable 
World” June 17-19, 2015, 
Montien Riverside Hotel, 
Bangkok, Thailand 

0.4 

2. รศ.ดร.สุกฤทธิรา 
รัตนวิไล 

2.1  Biogasoline from Catalytic 
Cracking of Refined Palm Oil 
using H-ZSM-5 Catalyst 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

0.4 
 

2.2  Effect of Sterol Glucosides in 
Biodiesel Production 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

0.4 

2.3 Catalytic Pyrolysis of 
Coconut Shell for Bio-oil 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

0.4 

3. ผศ.ดร.กุลชนาฐ 
ประเสริฐสิทธ์ิ 

3.1 Use of calcium oxide in palm 
oil methyl ester production 

Songklanakarin Journal of 
Science and Technology 
Volume 36, Issue 2, 2014, Pages 
195-200 

1.00 
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อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
3.2 Predicting of parameters 
affecting on pe wax powder size 
distribution and shape in 
atomization process 

ASEAN Journal of Chemical 
Engineering 
Volume 13, Issue 2, 2014, Pages 
1-8 

1.00 

4. ผศ.ดร.ราม  
แยมแสงสังข 
 

4.1 Treatment of wastewater from 
biodiesel plants using 
microbiological reactor 
technology   

International Journal of 
Environmental Science and 
Technology 
Volume 12, Issue 1, 29 January 
2014, Pages 297-306 

1.00 

5. ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง 5.1  Performance of iron filings 
and activated sludge as media for 
permeable reactive barriers to 
treat zinc contaminated 
groundwater 

Songklanakarin Journal of 
Science and Technology 
Volume 37, Issue 1, 2015, Pages 
55-63 

1.00 
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อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
Technologies,  
 Volume 5 No.1 ISSN 2228-9860, 
2014, Pages 67-76. 

5.7  การผลิตน้ําตาลรีดิวซจาก
เปลือกกลวยดวยสารละลาย
น้ําสมสายชู 

วิศวสารลาดกระบัง  ปท่ี 31 ฉบับ
ท่ี 1 มีนาคม  2557 หนา 406-410 
(TCI) 

0.60 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องคประกอบท่ี 2,3 ) 

ตารางท่ี 3.1  ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 2 และองคประกอบท่ี 3 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 4 4.26 4.26 
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

 

- (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร 

30 67.27 5 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 2 2 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 1 2 2 
3.3 ผลท่ีเกิดกบันักศึกษา 2 2 2 

 
ตารางท่ี 3.2 ขอมูลนักศึกษา  

ปการศึกษาท่ีรับเขา
(ตัง้แตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาท่ี
รับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558  

2555 16 13 13 6 0  
2556 8 - 4 4 4  
2557 3 - - 3 3  
รวม 27 13 17 13 7  

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  
- นักศึกษามีทางเลือกเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยหลายแหงเปดสอน ป.โท 
- จํานวนทุนการศึกษาลดลง 
- ภาวะเศรษฐกจิ และอาชีพ 
- นโยบายรัฐบาล และแนวโนมอุตสาหกรรมรับตําแหนง ป.ตรี มากกวา ป.โท 
- คาลงทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึน  
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ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการดําเนนิงานในองคประกอบท่ี 3 นกัศึกษา 
ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษา 

     หลักสูตรไดกําหนดแผนรับนักศึกษาปละ 20 คน เปดรับท้ังภาคการศึกษาท่ี 
1 และ 2 โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะวาตองมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ และมีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ  

(1) หลักสูตรแผน 1 แบบ ก 1 
- เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยจะตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 
3.50 และมีประสบการณการทํางานในสาขาวิศวกรรมเคมีอยางนอย 1 ป 
หรือ 
- เปนนักศึกษาตางชาติและสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือ 
- เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดย
จะตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.50 

(2) หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
- เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  2.50  หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  2.75    

           คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ (1) และ (2) ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา และหาก
ผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
กระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรต้ังวนัรับสมัคร สอบขอเขียน และสอบ

สัมภาษณ 
2. พิจารณาใบสมัครและประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนและสอบ
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
สัมภาษณ วันเดียวกัน 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
4. สอบขอเขียนโดยสอบความรูทางภาษาอังกฤษชวงเชาและสอบ

สัมภาษณชวงบายของวันเดยีวกัน 
5. สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ประกอบดวยอาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยในภาควิชาเปนกรรมการสอบสัมภาษณรวมกัน
จํานวนไมนอยกวา 4 คนโดยจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑ
การพิจารณากอนสอบทุกคร้ัง 

6. พิจารณาคัดเลือกการสอบสัมภาษณ โดยใชผลคะแนนการสอบขอเขียน
พิจารณารวมดวยและพิจารณาตัดสินการรับเขาศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตรโดยพิจารณาในวันเดียวกัน 

7. สรุปผลการพิจารณา เลขานุการในที่ประชุมทําประกาศแจงผลให
นักศึกษาทราบ 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา  

 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 และ 2/2557 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาท่ี
ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 3 คน ซ่ึงเปนจํานวนท่ีนอยกวาท่ีต้ังเปาหมายไว
มาก ขอสรุปจากการประชุมพบวาจากปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง การลดลง
ของทุนการศึกษา และการมีทางเลือกเขาศึกษาไดในหลายสถาบัน ทําใหมี
จํานวนผูสมัครนอยลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและทีมบริหารภาควิชาจึง
ไดประชุมเพื่อต้ังเปนหวัขอความเส่ียงของภาควิชา และหาแนวทางจัดการ
ความเส่ียง 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

ผลการประเมินพบวาไมไดมีปญหาในการดําเนินการ แตจํานวนนักศึกษา
สมัครนอยลง จึงไดต้ังเปนหัวขอความเส่ียงของภาควิชา ทําการวางแผนจัดการ
แกไขความเส่ียง เชน ทําการประชาสัมพันธเพิ่มเติมในหลายชองทาง คือ แผน
พับ อินเตอรเน็ต กิจกรรม มอ.วิชาการ การหาแหลงทุนการศึกษาเพิ่มเติม 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
     การปรับปรุงเพิ่งเร่ิมดําเนินการจึงยังไมเห็นผลการเพิ่มของจํานวนนักศึกษา 
แตไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธเพิ่มเติม และอาจารยมีการขอทุนวิจัยโดย
มีงบประมาณเปนคาผูชวยวิจัยสําหรับนักศึกษาเพิ่มข้ึนหลายโครงการ เชน ทุน
งบประมาณแผนดิน 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การรับนักศึกษา )หากพบวา.ระบบ กลไก หรือ
แนวทางการรับนักศึกษา ท่ีดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวังอยางตอเนื่อง 
(3 ป) 
     ยังไมไดแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

- การเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

1. จัดปฐมนเิทศกอนเปดภาคการศึกษา เพื่อช้ีแจงกฎระเบยีบและแนวทาง
ในการศึกษา ส่ิงอํานวยความสะดวกในการศึกษาท่ีคณะและหลักสูตรจัดให 
แนะนําบุคคลกร ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร และคณาจารย ของภาควิชาให
รูจัก เพื่อความสะดวกในการศึกษาและติดตอประสานงานอํานวยความสะดวก
ในเร่ืองตางๆ  เปดโอกาสใหรุนพี่ไดพบปะแนะนําการเตรียมตัวในการเรียนกับ
รุนนอง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือสงเสริมใหทํางานเปนทีมใหนกัศึกษา
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดานวิชาการ 

2. หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาแบบ ก2 ท่ีไมไดจบปริญญาตรีในสาขา
วิศวกรรมเคมีหรือเทียบเทาตองเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
เคมีของระดับปริญญาตรี 4 วิชา คือ อุณหพลศาสตร 1 ความรูพืน้ฐานทาง
วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวศิวกรรมเคมี และโมเมนตัมและการ
ถายโอนความรอน โดยรายวิชาเหลานี้ไมนับเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
มหาบัณฑติสาขาวิศวกรรมเคมี แตนักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไมตํ่ากวา
ระดับ S (เปนท่ีนาพอใจ) และอาจตองเรียนรายวิชาอ่ืนๆเพ่ิมเติม ตามความ
เห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา 

ไดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา 
(18/8/57)  พรอมแจกคูมือนักศึกษา และตั้งแนวทางเพือ่ตรวจสอบความพรอม
ในการเขาศึกษาดังนี ้
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรูของนกัศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกัน
ท้ังมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูประเมิน
ภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี ้

(1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวน  คือ 
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการ

ควบคุมวิทยานิพนธ 
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการ

สอน เนื้อหาและความทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนการสอน 

(2) การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพ
ภายในดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษานั้น 

ควรเนนการทําวิจยัอยางตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต และนําผลวิจัยท่ีไดมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ัง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดาํเนินการมีดังนี้ 

(1) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพือ่ใหไดขอมูลมาพัฒนา
บัณฑิตศึกษาในสาขา 
(2) มีการตดิตามขอมูลของบัณฑิตตอภาวการณไดงานทํา เพื่อนํามาพฒันา
และปรับปรุงหลักสูตร 
(3) ความคิดเหน็จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพเิศษตอกระบวนการ

เรียนรูและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
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3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ผลการประเมิณความพรอมในการเรียนรูของนักศึกษาป 2557 พบวา

นักศึกษามีผลการเรียนอยูในเกณฑดีท้ัง 3 คน   ไดเกรดเฉล่ียมากกวา 3.5  
ทุกคน   

และไมเกิดปญหาใดๆในกระบวนการศึกษา และปท่ีผานมาจากการสํารวจ
โดยแบบสอบถามมหาบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาป 2556 รอยละ 100 ไดงานทํา
หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

จัดทําแบบสอบถามความตองการของนักศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาการ
เรียนรู โดยแบงเปน 2 ชวง คือ แรกเขาสัปดาหท่ีสองของภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการศึกษา สงเสริมใหมีความพรอมและมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อใหนกัศึกษามีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาตามผลการประเมิน 
     มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
แตยังไมพบปญหาท่ีจะตองปรับปรุง 
  
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา )หากพบวา.
ระบบ กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ท่ี
ดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามที่มุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป) 

 ยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีดี 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา   
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุม ดแูลการ

ใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธแก
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาการควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษารวมกันกําหนดและเสนอ
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หัวขอวิทยานพินธภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใหกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จะตองไดรับการ
อนุมัติแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 2 ของ
ภาคการศึกษาแรก สวนนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จะตองไดรับการ
อนุมัติแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษา
แรกของหลักสูตร 

2. มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห  
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ   
4. ขอกําหนดอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมดูแลการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

1. จัดทําคูมือการจัดทําวิทยานิพนธ แจกใหนักศึกษา 
2. กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานพินธ จํานวน 36 หนวยกิต แบบ ก1 

และ 18 หนวยกิต แบบ ก2 และสอบขอเสนอใหผานในปการศึกษาแรก แต
ข้ึนอยูกับเง่ือนไขทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับ เชน ทุนตรี-โท 5 ป ตองสอบ
ผานขอเสนอภายใน 60 วัน ของภาคการศึกษาแรก หากสอบไมผานจะระงับ
ทุน 

3.ประธานหลักสูตรติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามขอ 1) และการ
ดําเนินการตาม บว. ตางๆ พรอมความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 
ภาควิชาจดัใหนักศึกษาทุกคนมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธปละ  2 คร้ัง ตลอดชวงการทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
ประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ 

4. กําหนดใหมีการนําเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยอีก 1 คน จากภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมไมนอยกวา 4 คน 

5. กําหนดใหสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด 
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3)   อธิบายการประเมินผลการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแก
บัณฑิตศึกษา 
     ประธานหลักสูตรติดตามและประเมินผลจากการทํา บว. ตางๆของนักศึกษา 
และผลการรายงานความกาวหนา  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการ
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ตอไป) 
       จัดทําแบบสอบถามความตองการของนักศึกษาเกีย่วกับการตองการความ
ชวยเหลือในการทําวิทยานพินธ เพื่อกระตุนใหมีความกาวหนาของงานวิจัยไป
พรอมกับความพึงพอใจของนักศึกษาใหนกัศึกษามีความสุขในการทํา
วิทยานิพนธ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน 
       เพิ่งเร่ิมดําเนินการจึงยังไมมีผลการปรับปรุง 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
แกบัณฑิตศึกษา)หากพบวา.ระบบ กลไก หรือแนวทางการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา ท่ีดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวังอยาง
ตอเนื่อง (3 ป) 
      ยังไมมี 

- การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. จัดอบรมการใหความรูดานทักษะภาษาอังกฤษ 
2. มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมตางๆ 
3. จัดสอนวิชาความปลอดภัยในการประกอบอาชีพทางวิศวกร 
4. ในการเรียนการสอนทุกวิชาใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม โดยมีการให

ประเมินการทํางานกันเองในกลุม เนนการเรียนการสอนเชิงอภิปราย เพื่อให
นักศึกษากลาแสดงออก 
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5. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการ 
           การปฏิบัติท้ัง 5 ขอนี้เพื่อพัฒนานกัศึกษาท้ัง ดานบุคลิกภาพ ภาวะผูนํา
และความรับผิดชอบ ทักษะดานเทคโนโลยีสาระสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
2)  อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
1. มีการจัดอบรมการใหความรูดานทักษะการเขียนรางตนฉบับบทความ

ภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจหลักการเขียนรางตนฉบับ
บทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษได จัดคร้ังท่ีผานมา 2-31 พ.ค. 57 (30 
ช่ัวโมง) โดยใหนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ข้ึนไป เขาอบรม โดยหามขาดเรียนเกนิ 4 
ช่ัวโมง และตองทําแบบฝกหัดสงครบทุกคร้ัง 

2. มีการสอนเร่ืองการเขารวมประชุมวิชาการ การแตงกาย มารยาท วิธีการ
นําเสนองาน และการส่ือสาร ผานรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและอ่ืนๆ   

3. มีการนําเสนอผลงานและรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผานวิชา
วิทยานิพนธ  และวิชาเรียน ทําใหนักศึกษามีความเชื่อม่ันในตนเอง  กลาแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง  เกิดความรูและทักษะทางปญญา 

4. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตร และ
กิจกรรมของภาควิชา 

5. มีการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมท่ีมีการเรียนรูดวยตนเอง  
6. การสอนในแตละรายวิชาจัดใหมีการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน  

กําหนดใหนําเสนอโดยใช Power Point หรือส่ือนําเสนอตางๆ กําหนดใหมีการ
ทํารายงานซ่ึงจะตองทําการสืบคนขอมูลทางคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ผานทางรายวิชาตางๆในหลักสูตรและวิชาวิทยานิพนธ 
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3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงไดขอสรุปดังนี้ 
1. ผลการอบรมทักษะภาษาอังกฤษซ่ึงวัดผลจากแบบฝกหัดพบวานักศึกษามี

ความเขาใจมากข้ึน และจากแบบสํารวจการประเมินตนเองถึงความรูท่ีไดรับ
และความพอใจไดระดับคะแนนดีและดีมากทุกหัวขอประเมิน และนักศึกษา
ตองการใหมีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง  

     ทีมบริหารจึงเห็นควรใหมีการจัดอบรมข้ึนทุกป ปละคร้ัง โดยอนุญาตให
นักศึกษารวมไดทุกช้ันป และเรียนซํ้าได 

2. นักศึกษาทุกคนมีการไปนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการหรือได
ตีพิมพบทความวิชาการ จากการตรวจสอบ บว. 4/1 

3. จากการรายความกาวหนาวิทยานิพนธ นักศึกษาใชภาษาอังกฤษไดดีข้ึน 
และมีการใชส่ือการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4. นักศึกษาไดความรู ประสบการณจากการไปทัวรโรงงานอุตสาหกรรม 
5. รูจักความสามัคคี มีน้ําใจ ในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท่ีภาควิชาจัดข้ึน 

เชน กิจกรรมทาสีโรงเรียน กิจกรรมสรางฝายกั้นน้ํา 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

       การดําเนินสวนใหญไดผลได จะมีการจัดอยางตอเนื่องและปรับปรุงใหมี
เนื้อหาการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ ท้ังการอบรมภาษาอังกฤษ วิชา
สัมมนา การประชุมวิชาการ ทัวรโรงงานอุตสาหกรรม และสรางกิจกรรมที่จะ
สรางประโยชนไดมากข้ึน 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ตามผลการประเมิน 

       นักศึกษามีความสุขในการเรียนการทําวิทยานิพนธ สวนใหญจบการศึกษา
ในเวลาท่ีกําหนด มีผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตเปนท่ีนาพอใจ คือรอยละ 
4.26 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง)หาก
พบวาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีดําเนินการไดผลดีเยี่ยม
ตามท่ีมุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป) 
ยังไมไดแนวปฏิบัติท่ีดี 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู    จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา และคงอยู 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จํานวน
ท่ี

รับเขา 

จํานวน 
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนท่ี
คงคาง
อยู 

จํานวนท่ี
หายไป 

อัตราการคง
อยูรอยละ 

2555 16 10 - 6 62.50 
2556 8 1 3 4 50  
2557 3 - 3 - 100  

การคิดอัตราการคงอยู 
I. คิดจํานวนนกัศึกษาท่ีคงอยูแตละป (2555) 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาท้ังหมด 16 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 6 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู (1)-(2) =10 คน (2555) 

I. คิดจํานวนนกัศึกษาท่ีคงอยูแตละป (2556) 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาท้ังหมด 8 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 4 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู (1)-(2) = 4 คน (2556) 

I. คิดจํานวนนกัศึกษาท่ีคงอยูแตละป (2557) 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาท้ังหมด 3 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป - คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู (1)-(2) = 3 คน (2557) 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
II.คิดอัตราการคงอยูโดยคิดเปนรอยละ 
   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู คูณดวย 100 แลวหารดวยจํานวนนกัศึกษาท่ีรับเขา
ท้ังหมด 
    ป 2555 รอยละ  62.50 
    ป 2556 รอยละ  50 
    ป 2557 รอยละ 100 
 

- การสําเร็จการศึกษา ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ตัง้แตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช

หลักสูตร) 

จํานวนท่ี
รับเขา 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม 
            ระยะเวลาปกต ิ

จํานวน รอยละ 
2555 16          10 62.50 
2556 8            1 12.50 
2557 3 - - 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
    อธิบายปจจยัท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
- การทํางานหารายไดเสริมของนักศึกษา เชน การสอนพิเศษ ทําใหนัก

ศึกษมีเวลาทํางานนอยลง 
- การมีบุตรหรือมีครอบครัวของนักศึกษา 
- การเกิดปญหาผลการทดลองวิจัยท่ีผิดพลาด 

- ความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตร และ
ผลการจัดการขอ
รองเรียนของ
นักศึกษา 

ไมเคยมีขอรองเรียนจากนักศึกษา  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร คิดคะแนน
เฉล่ียเปนรอยละ 80 และการประเมินจากความพรอมในการศึกษา พบวา
นักศึกษามีผลการเรียนท่ีอยูในเกณฑดี และการมีผลงานวชิาการตามเกณฑ
กําหนดทุกคน 
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ตารางท่ี 3.4 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตวับงชี้ 2.1) 

 จํานวน 
1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด  11 คน  
2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําและศึกษาตอ  6 คน 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต  3 คน 
4. รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับจากการประเมินผูใชบัณฑติ ตอจํานวน

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด 
27.27 

5. คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 4.26 
หมายเหตุ  ใชขอมูลจากตารางสรุปความพึงพอใจนายจางรุนปการศึกษา 2555 ตามกรอบ TQF 
http://www.planning.psu.ac.th  
 
ตารางท่ี 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร                   
                  (ตัวบงช้ีท่ี 2.2) 

นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
1 นายเกยีรติศักดิ์  สุนทโร Determination of Isosteric 

Heat and Entropy of 
Sorption of Air Dried 
Sheet Rubber using 
Artificial Neural Network 
Approach 

Applied Mechanics and Materials 
Vols. 541-542 (2014) pp 374-379 

1.00 

2 นางสาวจิรัชญา  ชวยเกล้ียง Biogasoline from Catalytic 
Cracking of Refined Palm 
Oil using H-ZSM-5 
Catalyst 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

0.4 

3 นางสาวสิริพิชญ  สงทวี Effect of Sterol Glucosides 
in Biodiesel Production 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 
 

0.4 
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นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
4 นางสาวปยะนุช  เปยคง Effect of Different 

Physiochemical Methods 
Pretreatment on Xylose 
Amount in Oil Palm 
Empty Fruit Bunch 

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 4 (The 4th 
TIChE International Conference 
2014) 
 

0.4 

5 นางสาวอักษรภัค เต็งรัง Optimizing Clarification of 
Pineapple peel 

Advanced Materials Research, 
Vols. 941-944 (2014) pp 1060-
1064 

1.00 

6 นางสาวพุทธิพร  คงนุม Catalytic Pyrolysis of 
Coconut Shell for Bio-oil 

International Conference on 
Biological, Chemical and 
Environmental Sciences (BCES-
2014) Jan. 21-22, 2014 Patong 
Beach, Phuket (Thailand) 

0.4 

7 นายภเูบศวร  พงศสุวรรณ Optimization of 
microwave pretreatment 
without a reagent of 
pineapple peel 

Advanced Materials Research, 
Vols. 941-944 (2014) pp 1060-
1064 

1.00 

8 นางสาวศิรณัฐ  ปานสังข Ammonia Removal from 
Skim Latex by Spray 
Column 

การประชุมวิชาการส่ิงแวดลอม
แหงชาติคร้ังท่ี 13 26-28 มีนาคม 
2557 โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร 
กรุงเทพฯ 

0.4 

9 นางสาวอมราวดี  รัตนมา Total flavonoid content 
and antioxidant activity 
evaluation of agarwood tea 
leaves extracts 

American-Eurasian Journal of 
Sustainable Agriculture Volume8, 
Number11:Spicial ICMMMM : 39-
43,2014 

1.0 

10 นางสาวสุกาญดา    
     ปาลิโภชน 

Effect of MTBE on 
Transesterification of 
Esterified Palm Oil 

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 4 (The 4th 
TIChE International Conference 

0.4 
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นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
2014) 

11 นายโชคทวี ภูผกาพันธุ 
     พงศ* 
 

Drying Modeling and 
Energy Consumption of 
Air Dried Sheet(ADS) 
Rubber by Solar and 
Biomass Energy 

Applied Mechanics and Materials 
Vols. 541-542 (2014) pp 1017-
1021 

1.00 

*ลําดับท่ี 11 นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา                                                               
รวมคาน้ําหนกั 

 
 7.40 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 11 คน 
2. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 7.40*100/11 = 67.27 
3. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา  67.27x 5/40 = 8.41 
 ไดคะแนน 5 
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หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องคประกอบท่ี 5) 
ตารงท่ี 4.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 3 3 
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

1 2 2 

5.3 การประเมินผูเรียน 2 2 2 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

80 90 4.5 

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค/ป
การศึก
ษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

 1/2557                  
230-500  7               7 7 
230-543  4 7 4             15 15 
230-560  9 3 5 2 1           20 20 
230-570  7 7 6 22 4           46 46 
230-600  1 - 1 2            4 4 
230-620  2 2              4 4 
230-691  3               3 3 
230-800             17    17 17 
 2/2557                  
230-572  2 7              9 9 
230-585  22 14 5 3            44 44 
230-610  5 1              6 6 
230-630  2 3              5 5 
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รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค/ป
การศึก
ษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

230-691  2               2 2 
230-800             12    12 12 
หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 ของแตละวชิา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 
230-500  Research Methodologies in Chemical Engineering 
230-543  Drying Technology 
230-560  Food Unit Operations 
230-570  Advanced Environmental Technologies 
230-572  Renewable Resource and Energy 
230-585  Special Topics in Chemical Engineering I 
230-600  Advanced Engineering Mathematics for Chemical Engineers 
230-610  Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 
230-620  Advanced Chemical Engineering Kinetics and Chemical Reactor Design 
230-630  Advanced Transport Phenomena 
230-691  Colloquium in Chemical Engineering 
230-800  Thesis 
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ตารางท่ี 4.3 กระบวนการและผลการดําเนนิงานในองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน 

ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียน
การสอน และการประเมินผล 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
    การออกแบบปรับปรุงหลักสูตร 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรใหม       ป 
พ .ศ .  2555 ให เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการมอบหมายอาจารยประจํา
หลักสูตรไปศึกษาคนควาลักษณะของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
สาขาวิชาของมหาวิทยา ลัยต าง  ๆ  ในระดับสากล  และ
ระดับประเทศ เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหลักษณะของการ
กําหนดหลักสูตรรายวิชาท่ีมีความทันสมัยโดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

1. สํารวจความคิดเห็นดานเนื้อหาของหลักสูตร 
2. จัดประชุมสัมมนาท่ีปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
3. แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรม

เคมีจํานวน 3 คน เพี่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการ
จัดทําหลักสูตรปรับปรุงใหม และลักษณะของรายวิชาท่ีเปน
รายวิชาใหม และท่ีควรปรับยุบรวมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ี
จะพัฒนาศักยภาพของผู เ รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาใหทันสมัย 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และ

นําขอมูลจากการสํารวจความคิด เห็นของศิษย เก ามาใช

- การปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 
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ประกอบการพิจารณา เพื่อปรับเพิ่มลดเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ 

2. คณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตร
ปรับปรุงใหม และจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ มีการนําขอเสนอแนะ
ไปปรับหลักสูตร และนําเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
เห็นชอบ 

3. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 2 

4. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห curriculum 
mapping โดยภาพรวมและจัดประชุมกลุมผูสอนเพื่อวิเคราะห
รายวิชาอีกคร้ัง เพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcomes 

5. จัดทําตารางวิเคราะหเปรียบเทียบวิชาเกาและใหม วิเคราะห
จํานวนหนวยกิตของแตละวิชา ปรับเพิ่มลดรายวิชาบังคับ และ
วิชาเลือก 

 
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร  และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
     แนวคิดการออกแบบหลักสูตร 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  เปนหลักสูตรท่ี
มุงเนนสรางงานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ัง
ผลิตบัณฑิตท่ี มีความรูความสามารถ  รู จักวิ เคราะหและ
ประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงเปนไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
คุณภาพ สรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
     วัตถุประสงค   
     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี  ท่ี มีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
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(1) มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 
(2) มีความรูความเขาใจในวิทยาการและเทคโนโลยีข้ันสูง

ดานวิศวกรรมเคมี 
(3) มีความสามารถและเปนผูนําในการทํางานวิจัยเชิงลึก มี

ทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู  เพื่อพัฒนา
กระบวนการดานวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีสาขาอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มี ทั กษะความ สัมพันธ ร ะหว า ง บุคคลและความ
รับ ผิดชอบ ท่ีดี  มี ค ว าม เป น ผู นํ า ได อ ย า ง เหม าะสม  มี
ความสัมพันธในมิติของเทคโนโลยี ท่ี เกี่ยวของกับชุมชน
โดยเฉพาะภาคใตในดานการแกปญหาและช้ีนํา 

(5) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แผนการปรับปรุง 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม ตํ่ากวาท่ี  สกอ .
กําหนด 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

(4) พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและวิจัย 
(5) พัฒนาหลักสูตร 
 

3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
     กรรมการผูดูแลหลักสูตรประชุมเพื่อประเมิณผล โดย
ตรวจสอบจากรายงานผลการประเมินหลักสูตร ซ่ึงปรับเปล่ียน
หลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ กลาวโดยสรุปคือมี
การปรับเกณฑการรับนักศึกษาท่ีไมไดจบสาขาวิศวกรรมเคมีให
มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน มีการเพิ่มเนื้อหาในบางรายวิชา และ
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ปรับเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเขมขนข้ึน ดังแสดงในบันทึก
การประชุมทีมบริหาร คร้ังท่ี 10/2554 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 
     ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหม 

1. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหทันสมัยและครอบคลุม
เนื้อหาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดปรับรายวิชาสัมนาให
เปนวิชาแบบคิดหนวยกิต เพื่อกระตุนใหนักศึกษาตะหนักถึง
ความสําคัญของวิชานี้ ท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองนอก 
หองเรียน เปนการฝกทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เปนแนวทางสูการทําวิทยานพินธ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลที่
เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมิน (เม่ือถึงรอบ-รอบ 5 ป หรือ รอบ 1 ป)   
     ผลการประเมิณหลักสูตรหลังการปรบปรุงมาแลว 3 ป 
หลักสูตรยังคงมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน แตไมตรงกับความตองการของประเทศใน
สภาวะการณปจจุบันซ่ึงใหโอกาสผูมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี/โท มี
งานทํามากกวา 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบวา
ระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ท่ีดําเนินการ
ไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป หรือสามรอบ) 
     อาจตองหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การกําหนดผูสอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดผูสอนการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดผูสอนรายวิชาในหลักสูตร 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดรายวิชาใหผูสอนสอน

กระจายไปยังรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปนวิชาบังคับ เพื่อใหผูเรียนใน
หลักสูตรไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมีความหลากหลาย และเกล่ียภาระ
งานของอาจารยอยางยุติธรรม 

2. การพิจารณาผูสอนจะคํานึงถึงความชํานาญในเน้ือหาท่ี
สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชา
นั้น ๆ 

3. ในกรณีจําเปนหลักสูตรจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มาเปนอาจารยพิเศษ และกําหนดใหผูสอนในหลักสูตรเขาไป
เรียนรูจากการสังเกตการณสอนของอาจารยพิเศษ 
     การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้ 

(1) มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน ท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและขอบังคับ
มหาวิทยา ลัยสงขลานค รินทร  ว าด วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

(2) การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนท่ีชัดเจน และ
ตองมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา  
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 
     การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

1. คณะฯ มีกลไกกําหนดใหอาจารยผูบรรยายจะตองสง 
มคอ. 3 กอนวันเปดภาคการศึกษา 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับใหผูสอนจัดทํา 
มคอ. 5  

- การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4 )  
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3. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา มคอ.7 
4. กําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาคการศึกษา 

และวิเคราะหคุณภาพของการสอนในมุมมองของผูเรียน โดยให
ผูสอนนําเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรวาเห็นควรปรับปรุง
รายวิชาหรือไม อยางไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 อยางไร
ในการสอนคร้ังตอไป 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง
กําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการ
สอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
    มีการกําหนดผูสอน การกํากับติดตาม และตรวจสอบตาม
แนวทางท่ีวางไวใน 1) ประธานหลักสูตรดูแลติดตาม และ
ตรวจสอบ มคอ.3 – 7 สงใหมหาวิทยาลัยทันตามกําหนด 
 

3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการ
เรียนการสอน 

      ผูดูแลหลักสูตรประเมิณจาก มคอ. 3 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผูสอนการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการ
จัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 
ยังไมมีการปรับปรุง 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ี
เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผูสอนการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการ
จัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 

     ไมมี 
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6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การกําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการ
เรียนการสอน) หากพบวา.ระบบ กลไก หรือแนวทางการ
กําหนดผูสอนการกํา กับ  ติดตาม  และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอนท่ี
ดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป หรือ
สามรอบ) 
ไมมี 

- การควบคุมหวัขอวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ
สาขาวิชาและความกาวหนา
ของศาสตร 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการกําหนดหัวขอ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
และการชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร
ผลงานของนักศึกษา 
     การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร 

1. ในวิชาสัมมนา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจะกําหนด
ผูสอนท่ีมีประสบการณดานการวิจยั และเนนการจดัทําเอกสาร
มโนทัศน (concept paper) ท่ีสามารถพัฒนาเปนขอเสนอโครง
รางวิทยานพินธหรือคนควาอิสระได 

2. นักศึกษาจะไดรับคําแนะนําเกีย่วกับข้ันตอนการทํา
วิทยานิพนธในวิชาท่ีเกี่ยวกบัการวิจยัขณะศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 1 
นักศึกษาจะเลือกทําหัวขอวจิัยตามความสนใจของตนเองภายใต
การดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

3. นักศึกษาเสนอรางหัวขอวทิยานิพนธแกกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยความเหน็ของของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ 

4. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหวัขอและแนวทาง
การศึกษา โดยวิเคราะหปริมาณของงานวจิยัทีตองทําให
สอดคลองกับจํานวนหนวยกิต และระยะเวลาในการทํา
วิทยานิพนธท่ีตองสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดภายในเวลาท่ี

- การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มีความเช่ียวชาญ สอดคลอง 
หรือสัมพันธกบัหัวขอ
วิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือ กํากับติดตาม 
ในการทําวิทยานิพนธ และการ
คนควาอิสระและการตีพิมพ
ผลงานในระดบับัณฑิตศึกษา 
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กําหนด 

5. กรรมการบริหารหลักสูตรมีการกํากับใหนักศึกษาสอบ
โครงรางวิทยานิพนธภายในปการศึกษาท่ี 1 
     การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

1. นักศึกษาสามารถเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธไดเอง
ตามความยนิยอมของอาจารยท่ีปรึกษา 

2. การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะคํานึงปริมาณภาระงานของอาจารยดวย (ไมควรให
เกิน 1: 5 ตามเกณฑมาตรฐานท่ีสกอ. กําหนด) 

3.  การแตงต้ังกรรมการสอบโครงรางและรายงาน
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะเนนใหโครงสรางกรรมการสอบมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาและเกีย่วของกับงานวิจยั  
     การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยแก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทุกเดือน หรือข้ึนอยูกับขอตกลง
ระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 

2. หลักสูตรสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย โดยให
นักศึกษาจัดทําบทความวิจัยในชวงท่ีกําลังทําวิทยานิพนธ โดย
สามารถนําผลการวิจัยบางสวนไปนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ
ในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังนี้คณะมีทุนอุดหนุนใหนักศึกษา
ไปนําเสนอผลงานโครงการละหนึ่งทุน 

3. อาจารยท่ีปรึกษาสนับสนุนใหนักศึกษาทําบทความวิจัย
ไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือ
วารสารในประเทศท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 

4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนทําวิทยานิพนธ และการ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการ
กําหนดหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา และการชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและ
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การเผยแพรผลงานของนักศึกษา 
    ขอมูลการดําเนินงาน 

1.  นักศึกษาไดหัวขอวิทยานิพนธครบทุกคนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด คือไมเกิน 2 สัปดาหแรก แตการขอทุนเพื่อ
ทําวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย ข้ึนกับชวงเวลาท่ีนักศึกษา
เขา ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ก็ตองขอพรอมกันตามชวงท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

2. นักศึกษามีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายใน
ภาคการศึกษาแรก 

3. นักศึกษามีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
ปละ 2 คร้ัง ตลอดชวงการทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
ประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ 

4. นักศึกษาสงรางบทความวิจัยเพื่อใชในการไปนําเสนอใน
ท่ีประชุมวิชาการหรือเพื่อตีพิมพในวารสารภายในปการศึกษาท่ี 
2 

5. นักศึกษาทุกคนไดรับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
กอนส้ินปการศึกษาแรก 
 
3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการชวยเหลือ
กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมิณจาก บว.1 ซ่ึงนักศึกษามีการ
แตงต้ังหวัขอและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในเวลาท่ีกาํหนด 
และประเมิณจากผลการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธและ
รางตนฉบับบทความวจิัยของนักศึกษา พบวารอยละ 70 
นักศึกษามีความกาวหนาในเวลาท่ีเหมาะสม สวนอีกรอยละ 30 
มีความลาชาในการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงเกดิจากผลการทดลองพบ
ปญหาทําใหตองทําการทดลองซํ้า 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการ
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ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาตามผลการประเมิน 

การกําหนดหวัขอและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษามีผลประเมิณ
การปฏิบัติเปนท่ีพอใจจึงไมมีการปรับปรุง แตมีการพัฒนาการ
ชวยเหลือกํากบัติดตามการศกึษาและการเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาโดยผูดูแลหลักสูตรมีการนัดประชุมนักศึกษาเพือ่ช้ีแจง
เง่ือนไขการสงรายงานความกาวหนาของการเผยแพรผลงาน
และสอบถามถึงอุปสรรคปญหาตางๆ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่
เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควา อิสระ  การแตงตั้ งอาจารย ท่ีปรึกษา  และการ
ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาตามผลการประเมิน 
       ผูดูแลหลักสูตรตรวจสอบติดตามพบวานักศึกษามี
ความกาวหนาเปนท่ีนาพอใจ และมีการสงรายงานตามกําหนด 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควา อิสระ  การแตงตั้ งอาจารย ท่ีปรึกษา  และการ
ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ
นักศึกษา) หากพบวา.ระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนด
หัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษา และการชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการ
เผยแพรผลงานของนักศึกษาท่ีดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามท่ี
มุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป หรือสามรอบ) 
       การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและการแตงต้ังอาจารยท่ี
ปรึกษามีการปฏิบัติท่ีดีเยี่ยมอยางตอเนื่องอยูแลว สวนการ
ชวยเหลือกํากบัติดตามการศกึษาและการเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาเพิ่งเร่ิมปฏิบัติในปแรกซ่ึงไดผลดี  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา 
 

- การกํากับการประเมินการจดัการ
เรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
     การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         
     กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา โดยการกําหนดจากอาจารยผูสอนใหมี
การรายงานวิธีการท่ีใชในการประเมิน เกณฑการประเมิน และ
ผลการประเมิน 
     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและ 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7) 

1. ผูสอนตองกํากับใหผูเรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2. ผูสอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเองและทํา มคอ. 5 
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหผลการ

ประเมินของผูสอนและนักศึกษา และขอพบปะประชุมกบั
ผูสอนสําหรับผลประเมิน 

4. กรรมการมีการจัดทํา มคอ. 7 วิเคราะห learning outcomes 
ของผูเรียน  

5. เกณฑการประเมินเปนเกณฑท่ีคณะกรรมการ  ประธาน
กรรมการสอบตองเขียนคําช้ีแจงกรณีท่ีผลประเมินอยูในระดับดี
มาก 

 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
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ขอมูลการดําเนินงาน 
    ไมมีวิชาท่ีนักศึกษาไดเกรดสูงแบบผิดปกติ 
     กรรมการบริหารหลักสูตร รับฟงเหตุผลของอาจารยผูสอน
ได โดยเปนวิชาสัมมนา 1 วิชา นักศึกษามีสวนรวมในการ
อภิปรายสูง และมีการทํารายงานกลุมไดดีทุกกลุม สําหรับอีก
วิชาเปนวิชาเนนปฏิบัติ นักศึกษาสามารถสงผลงานไดครบถวน 
และมีผลงานผานเกณฑท่ีกําหนด 
 

3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ 
TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
และการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
     ในปการศึกษาท่ีผานมานักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวนรอย
ละ 25 (1 ใน 4 จบตามหลักสูตร)    ผลการประเมินการสอบ
วิทยานิพนธไดนักศึกษาคะแนนระดับดีมากคิดเปนรอยละ 10 
และระดับดีรอยละ 90 ไมมีผูใดไดผลการสอบไมผาน 
     และจากผลแบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิต โดยดานคุณธรรม จริยธรรม ไดคะแนน 4.47 ดาน
ความรูความสามารถไดคะแนน 4.28 ดานทักษะทางปญญาได
คะแนน 4.12 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลไดคะแนน 
4.27 และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดคะแนน 4.17 คิดเปนคะแนนเฉล่ีย
รวม 4.26 จากระดับคะแนนเต็ม 5.0 แสดงใหเห็นถึงภาพรวม
ของผลการดําเนินการท่ีด ี
 

4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 
     ไมมีการปรับปรุง 
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ี
เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)ตามผลการประเมิน   
     ไมมี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ 
TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
และการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7)   
     ไมมี 
 

- การประเมินวทิยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ  กลไก  หรือแนวทางการประ เ มิน
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา 

     แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

(1) นักศึกษาทุกคนตองมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาแรกเขา 

(2) นักศึกษาตองสอบโครงร างวิทยานิพนธภายในป
การศึกษาแรกเขา 

(3) นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธปละ 2 คร้ัง ตลอดชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ เพื่อ
ศึกษาปญหา  อุปสรรค  และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 

หลักสูตรต้ังกรรมการสอบวทิยานิพนธ ประกอบดวย
ประธานสอบซ่ึงเปนอาจารยจากภายนอกมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือท่ีเกี่ยวของเฉพาะดานภายนอก
จํานวน 1 คน และกรรมการรวมไมนอยกวา 4 คน 
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2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา 

(1) นักศึกษาทุกคนมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรกเขา 

(2) นักศึกษามีการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาค
การศึกษาท่ี 1  

(3) ภาควิชาจัดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว
นําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 คร้ัง ตลอด
ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ  

(4) การสอบวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฒท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระของนักศึกษา 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูติดตามตรวจสอบโดยประเมิน 

จาก 
(1) การทํา บว. ตางๆ ของนักศึกษา 
(2) ผลการสอบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การรายงาน

ความกาวหนา และการสอบจบวิทยานิพนธ 
(3) ประเมิณผลความกาวหนาวิทยานิพนธจากผลการ

ประเมินการรายงานความกาวหนาโดยกรรมการสอบ
ความกาวหนา 

(4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรตอท่ีประชุมวชิาการ/
บทความวิชาการ ไมนอยกวา 1 บทความตอคนตอป 
 

4) อธิบายการปรับปรุง /การพัฒนา  การประเมินผลการ
ประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาตามผล
การประเมิน 

(1) แจงระเบียบการทํา บว. ตางๆ เพื่อเตือนย้ําผานทางเวป
ไซดภาควิชา ปองกันไมใหนักศึกษาสงไมทันเวลา 

(2) ใหนกัศึกษาทราบผลการประเมิณความกาวหนา
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วิทยานิพนธเพือ่นําไปปรับปรุงการทําวิทยานิพนธ 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผล
ท่ีเกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการประเมิน
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
     ไมมี 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติ ท่ีดี  (การประเมินผลการประเมิน
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา) หากพบวา
ระบบ  กลไก  หรือแนวทางการประเมินผลการประเมิน
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาท่ีดําเนินการ
ไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวังอยางตอเนื่อง (3 ป หรือสามรอบ) 
     ไมมี 
 

 
ตารางท่ี 4.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบงช้ีท่ี 5.4) 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
- เปนไปตามเกณฑ () 
-ไมเปนไปตามเกณฑ () 

1) 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80     มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 อาจารยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
ประชุมการวางแผนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร หลักฐานอางอิง 
รายงานประชุม (อ.1-3) 
 

 
 

2) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ท่ี
ไดรับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ัง
ท่ี 337 (1/2555) เม่ือวนัท่ี 4 เดือน 
กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2555 (อ.1-5) 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
- เปนไปตามเกณฑ () 
-ไมเปนไปตามเกณฑ () 

3) 

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํา มคอ.3 ครบทุกรายวิชา 
(อ.1-6) 

 

4) 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํา มคอ.5 ครบทุกรายวิชา 
(อ.1-7) 

 

5) 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วนั หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

มีการจัดรายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพปการศึกษา 2557
ภายในเวลาท่ีกําหนด  (อ.001) 
โดยจัดทําแลวเสร็จ วันท่ี 4 ส.ค. 
2558 

 

6) 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

มีการประชุมอาจารยประจํา เพื่อ
ทบทวนการใหระดับข้ันของทุก
รายวิชา ใหมีการเห็นชอบกอน
อาจารยเจาของรายวิชาจะ Upload 
ระดับข้ัน เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติของระดับข้ัน เปดโอกาสให
มีการสอบถาม และทวงติง (อ.1-10) 

 

7) 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนนิงาน

มีการปรับปรุงกลยุทธการสอน ท่ีได
รายงานผลตามมคอ.7 ปการศึกษา 
2556 อางอิง (อ.1-8) 
แสดงดังตาราง 4.5 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
- เปนไปตามเกณฑ () 
-ไมเปนไปตามเกณฑ () 

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

8) 
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม - 

9) 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
คร้ัง 

มีการอบรม การประชุมวิชาการ มี
บทความวิชาการ อางอิงขอมูลตาม
ตารางท่ี 4.10 กิจกรรมการพฒันา
วิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน หนา 67-72 

 

10) 

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

มีบุคลากรไดรับการอบรม  อางอิง
ขอมูลตามตารางท่ี 4.10 กิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน หนา 67-72 

 

11) 

ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา
ปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไดคะแนนเฉล่ียเปน 4 (รอยละ 80)  

12) 
ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของของผูใช
บัณฑิต คือ 4.26  

 

- รวมตัวบงช้ีผลการดําเนนิงานท่ีระบุไวในปนี้ จํานวน 11 ตัวบงช้ี 
- ตัวบงช้ีท่ีดําเนนิการเปนไปตามเกณฑ จํานวน 10 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 91 ของตัวบงช้ีผลการ

ดําเนินงานท่ีระบุไวในปนี ้
หมายเหตุ ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการดําเนนิการในแตละตัวบงช้ี 
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ตารางท่ี 4.5 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว (พ.ศ. 2556) 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  การปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม - การใหวิเคราะหสถานการณ

เกี่ยวกับจริยธรรมในช้ันเรียนขนาด
ใหญ ทําใหนักศึกษาไมสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดท่ัวถึง 

- แบงกลุมยอยๆ ในช้ัน
เรียนขนาดใหญ ให
นักศึกษาทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น 

ความรู - การใชขอสอบปรนัยเพยีงอยางเดยีว 
ไมสะทอนความรูของนักศึกษา 
- นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตัวเอง
นอย 

- จัดใหมีการทดสอบยอย
เปนระยะๆ ในรูปแบบของ
อัตนัยรวมดวย 
- มอบหมายใหทํารายงาน 
โดยระบุใหคนควาจาก
แหลงตางๆ 

ทักษะทางปญญา - นักศึกษายังขาดทักษะในการ
ประยุกตความรู 

- มอบหมายใหนักศึกษา
วิเคราะหสถานการณท่ี
จะตองนําความรูจาก
รายวิชาไปใช 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

- - 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

 
ตารางท่ี 4.6 การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 
- - - - - - 

 
ตารางท่ี 4.7 รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
- - - - 
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ตารางท่ี 4.8 รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 
- - - - - 

 
ตารางท่ี 4.9 คณุภาพของการสอน  
การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุง
จากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  

แผนการปรับปรุง มี (ระบุคะแนน) ไมมี 

 1/2557    
230-500    - 
230-543    ปรับการสอนใหสอดคลองกับกลุมนักศึกษา 

เนื่องจากนักศึกษาบางคนไมพยายามปรับการ
รับรู ไมพยายามรับการเรียนการสอนท่ีเนนการ
เรียนดวยตนเองดวย 

230-560  4.74 (อ.1-7) 

 
 

 1. Student attendance/being on time and not 
later more than 5 minutes. 
2. Ensure students able to write 
process flowcharts (most already able to do in 
Final Exam). 

230-570  4.54 (อ.1-7)  - 
230-600    - 
230-620    เช่ือมโยงเนื้อหาท่ีเรียนกับกบังานวิจยัท่ีนกัศึกษา

เลือกมานําเสนอหนาช้ันเรียนมากข้ึน เพิ่มการ
บรรยายเชิงการประยุกตใชท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา
ในหองเรียนจากรุนพี่หรือผูทรงคุณวุฒิ 

230-691    - 
230-800    - 

 2/2557    
230-572    - 
230-585    - 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  

แผนการปรับปรุง มี (ระบุคะแนน) ไมมี 
230-610     
230-630    - 
230-691    - 
230-800    - 

หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 แตละวิชา  โดยสวนรวมจะไมมีขอคิดเหน็ในสวนนี ้
 
ตารางท่ี 4.10 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 
ความรู - 

 
- 
 

ทักษะทางปญญา - - 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

- - 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

 การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม ………-……………….คน 
จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………-………… คน 
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ตารางท่ี 4.11 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. ประชุมวิชาการ “The 
4th International 
Conference on 
Engineering and Applied 
Science (2014 ICEAS)” 
ณ เมืองซัปโปะโระ รัฐฮ
อกไกโด ประเทศญ่ีปุน  
วันท่ี 22-24 กรกฎาคม  
2557 

2 
อ.ผกามาศ 
อ.สุกฤทธิรา 

 อาจารยไดเสริมสรางองคความรูและสราง
เครือขายแกผูเขารวมงาน ซ่ึงเปนประโยชนตอ
การนํามาสานตอ ท้ังดานการเรียนการสอน 
งานวิจยัและการแนะนํานักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีรับผิดชอบ 

2. ประชุมวิชาการ Bio 
Jorhor 2014 
Biotechnology 
Conference & Exhibition  
วันท่ี 25-27 สิงหาคม 
2557 

1 
อ.ผกามาศ 

 อาจารยไดเสริมสรางองคความรูและสราง
เครือขายแกผูเขารวมงาน ซ่ึงเปนประโยชนตอ
การนํามาสานตอ ท้ังดานการเรียนการสอน 
งานวิจยั 

3. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูเกีย่วกับการจัดทํา 
มคอ. 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2557 

1 
อ.สุภวรรณ 

 อาจารยไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกีย่วกับการ
ทราบขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินการ เพือ่เปนขอมูลในการพัฒนาและ
ดําเนินการ รวมกับหนวยงานอื่น 

4. สัมมนาโครงการวิจยั 
“สารลดแรงตึงผิว
ประยุกต, พลาสมาและ
ปฏิกิริยาเคมี และ
เช้ือเพลิงชีวภาพ” เร่ือง 
ทิศทางงานวิจยั  
วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 
2557 จ.สระบุรี 
 

1 
อ.สุรัสวดี 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
5. โครงการอบรม
หลักสูตร “หลักการและ
แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดภุาครัฐ” 
วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2557 

 1 
คุณกัญญ
นันทน 

บุคลากรไดรับทราบความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง เพิ่มขีดความสามารถ 
และสมรรถนะดานงานพัสดุใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน 

6. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “เขียน
อยางไร...ใหไดตีพิมพ” 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2557 

1 
อ.ชญานุช 

 ผูเขารวมไดความรูเกีย่วกับการเขียนตนฉบับ
บทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร 

7. โครงการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “การผลิตเมทิล-เอ
สเตอร ดวยระบบ
ตอเนื่อง” 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 

2 
อ.กุลชนาฐ 
อ.ณัฐวรรณ 

1 
คุณกาญจณา 

บุคลากรไดรับทราบทฤษฎีใหมๆ ความ
แตกตางในกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร 
และเอทิลเอสเตอร 

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

1 
อ.พรศิริ 

 อาจารยไดเสริมสรางองคความรูและสราง
เครือขายแกผูเขารวมงาน ซ่ึงเปนประโยชนตอ
การนํามาสานตอ ท้ังดานการเรียนการสอน 
งานวิจยัและการแนะนํานักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีรับผิดชอบ 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
9. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูเทคนิคการบริหาร
จัดการงานวิจยัทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
วันท่ี 20 มกราคม 2558 

1 
อ.สุภวรรณ 

 

 อาจารยไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกีย่วกับ
เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจยัทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับผูอ่ืน 

10. เขารวมงาน Chula 
Engineering Innovation 
Expo 2015 วนัท่ี 30 
มกราคม 2558 

1 
อ.ณัฐวรรณ 

  

11. โครงการสัมมนา 
เร่ือง “การจัดการคุณภาพ
เคร่ืองวัดในหองแล็ปอ
ยางมีประสิทธิภาพ 
(GEP)” 
วันท่ี 22 เมษายน 2558 

 2 
คุณกาญจณา 
คุณพรพิมล 

บุคลากรไดรับความรูเกี่ยวกบัการจัดการ
คุณภาพเคร่ืองมือวัดในหองแลปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

12. การสัมมนาระดม
ความคิดเหน็ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใน
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

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

9 
คุณกัญญ
นันทน 

คุณกีรัตยา 
คุณกาญจณา 
คุณจรรยา 
คุณจุฑารัตน 
คุณธนากร 
คุณพรพิมล 
คุณปยะวฒัน 
คุณสมคิด 

 

ไดมีการระดมความคิดเหน็ในหัวขอเร่ือง 
ปญหาอุปสรรค ขอดีขอเสีย และวิธีการ
ปรับปรุงของการจัดการรายวิชาโครงการ และ
การปรับปรุงหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
13. โครงการอบรม การ
สราง GUI ดวย Adobe 
Photoshop 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 

1 
อ.สุธรรม 

 อาจารยสามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนใหประสิทธิภาพมากข้ึน 

14. โครงการอบรม 
"อาจารยนิเทศสหกิจ
ศึกษา"  
วันท่ี 28-30 พฤษภาคม 
2558 

3 
อ.สุธรรม 
อ.ผกามาศ 
อ.กุลชนาฐ 

 อาจารยสามารถนําความรูท่ีไดมาเพ่ือให
คําปรึกษากับนักศึกษาท่ีไปนิเทศนักศึกษาได 

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

1 
อ.ลือพงศ 

 อาจารยไดไปศึกษาดูงานภายใตกจิกรรม 
Academic Staff Exchange ตาม MOU 
Addendum 2015- 2016  ณ Jiangxi University 
of Science and Technology (JUST) ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการนํามาสานตอ ท้ังดานการ
เรียนการสอน งานวิจยั  

16. เขารวมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
บุคลากรกับ South China 
Agricultural University 
(SCAU)  
วันท่ี 7-12 มิถุนายน 2558 

1 
อ.ชญานุช 

 อาจารยไดไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคลากรท่ี
South China Agricultural University 
(SCAU)ซ่ึงเปนประโยชนตอการนํามาสานตอ 
ท้ังดานการเรียนการสอน งานวิจยั  

17. เขาอบรม
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
คณะและสถาบัน ป
การศึกษา 2557  

2 
อ.ชญานุช 
อ.สุภวรรณ 

 อาจารยไดรับความรูในการจัดทําการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีเปนมาตรฐานเดียวกนั 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
18. โครงการอบรม
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 
2557 
วันท่ี 1-4 กรกฎาคม 2558 

3 
อ.ลือพงศ 
อ.สินินาฏ 
อ.ชญานุช 

1 
คุณกีรัตยา 

อาจารยและบุคลากร ไดรับความรูในการ
จัดทําการประเมินคุณภาพภายในท่ีเปน
มาตรฐานเดยีวกัน 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง How to Make 
Effective learning 
Outcomes Assessment 
วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2558 

1 
อ.สุธรรม 

 อาจารยสามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนใหประสิทธิภาพมากข้ึน 

20. โครงการอบรม
เลขานุการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน 
ปการศึกษา 2557  
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 

 3 
คุณกัญญ
นันทน 

คุณกีรัตยา 
คุณเกยีรติภูมิ 

บุคลากรไดรับความรูความสามารถและทักษะ
ในการทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

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

1 
อ.สุธรรม 

 อาจารยสามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน
การสอนใหประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
อาจารยประจําหลักสูตร*  
ลําดับท่ี 1 และ  12 รองศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
ลําดับท่ี 7,12 และ 14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ 
ลําดับท่ี 12,15 และ 18 รองศาสตราจารย ดร.ลือพงศ แกวศรีจันทร 
ลําดับท่ี 12 และ 18  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินินาฏ จงคง 
คณาจารยประจํา 
ลําดับท่ี 3,9,12 และ17 รองศาสตราจารย ดร.สุภวรณ  ฏิระวณชิยกุล 
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ลําดับท่ี 4 และ12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี กังสนันท 
ลําดับท่ี 8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ 
ลําดับท่ี 12,13,14,19 และ 21 ดร.สุธรรม สุขมณ ี
ลําดับท่ี 1,2,12 และ 14 รองศาสตราจารย ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท 
ลําดับท่ี 6,12,16,17 และ18 รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
ลําดับท่ี 7,10  และ12 ดร.ณฐัวรรณ กลัดแกว 
บุคลากรสายสนับสนุน* 
ลําดับท่ี 5,12 และ 20 คุณกญัญนันทน โชโต 
ลําดับท่ี 7,11 และ 12 คุณกาญจณา ขันทกะพันธ 
ลําดับท่ี 11 และ 12  คุณพรพมิล แสนสุข 
ลําดับท่ี 12 ,18 และ 20 คุณกรัีตยา เจริญมาก 
ลําดับท่ี 12 และ20 คุณเกียรติภูมิ ประจักษเลิศวิทยา
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                                                                 หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
       (องคประกอบท่ี 6 ) 

ตารงท่ี 5.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 6 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1 3 3 

 
ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต 

- - - 
 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการดําเนนิงานในองคประกอบท่ี  6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของ
อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวม 
     ระบบการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จํานวนส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน  และกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู อธิบายไดดังนี้ 
      การบริหารส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

1. การบริหารงบประมาณ 
     การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี และคาใชจายในสวนของ
บุคคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล  
สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับจากการ
สนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม  
  มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูท่ี

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
เหมาะสม มีอุปกรณ หองเรียน ส่ือการเรียนการสอนและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เช่ือมตอโครงขายท่ี
สามารถคนควา สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย  ซ่ึง
ทรัพยากรเดิมท่ีมีอยูแลว มีดังนี้ 

(1)  หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะ
การใชคอมพิวเตอร  โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมเฉพาะทาง
ของสาขาวิศวกรรมเคมี 

(2)  หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร และของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปนแหลง
รวบรวมเอกสาร ตํารา วารสาร ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจยัออนไลน 

(3)  ครุภัณฑของหนวยปฏิบัติการการถายโอนความ
รอน  การถายโอนมวลและความรอน  หนวยปฏิบัติการ
ของแข็ง  ชุดทดลองเคร่ืองมือวัดคุม  และชุดควบคุม
กระบวนการ 

(4)  เค ร่ืองมือวิ เคราะห ข้ันสูง  เชน  Gas 
chromatography, High Performanc Liquid 
Chromatography, Particles size and surface analyzer,  
UV spectroscopy,  Atomic absorption และอ่ืนๆ 

(5)  หองทํางานสําหรับนักศึกษา 
3.  การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม 

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจะมีการ
ปรับปรุงทุกป โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

(1) ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและ
อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ 

(2) ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพ่ือจัดซ้ือ
วัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียนและทําวิจัยเพื่อใชใน
หองปฏิบัติการ 
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4.  การประเมินความเพียงพอใจของทรัพยากร                  

     การประเมินความเพียงพอใจของทรัพยากรมีเปาหมาย
เพื่อใหหลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูดวยตนเอง  โดยการ
ประเมินดานความเพียงพอใจดานตํารา วารสาร วารสาร
ออนไลน อุปกรณในหองปฏิบัติการ  ดานโสตทัศนอุปกรณ
และระบบเครือขาย  จะใชการจัดทําสถิติ  ความถ่ี การใช  
ความพึงพอใจของผูใช ความเร็วของระบบเครือขาย (WiFi) 
ตอนักศึกษา หรือจํานวนช่ัวโมง    
 
2) อธิบายการดํา เนินงานจริงตามระบบ  กลไก  หรือ
แนวทางการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูโดยใหอาจารย
ประจําหลักสูตรมีสวนรวม 
     กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดูแลและดําเนินการการ
บริหารงบประมาณ การประเมิณและสํารวจการใชงานของ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยู การจดัหาเพิ่มเติม และการ
ประเมิณความพึงพอใจ 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน 
     มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเขาท่ีประชุม 
ของภาคและทีมบริหารและเสนอแนวทางการปรับปรุง
แกไขอยางสมํ่าเสมอ  
     ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามผลการใช 
ทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูจากนักศึกษา และได
มีการประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทาง
การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบตอไป) 
     การประสานกับหนวยงานท่ีเกีย่วของอยางสมํ่าเสมอตาม
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ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ความจําเปนของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถเขาพบ
เพื่อติดตามความตองการ นอกเหนือจากการมกีารจัด
ประชุมกับนกัศึกษา 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบาย
ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทาง
การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
     การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
ทําใหการจัดเตรียมและการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในทุก
ภาคสวนไดเกิดประโยชน และทําใหการทํางานของ 
นักศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน  
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติ ท่ีดี (การจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู)หากพบวาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ท่ีดําเนินการไดผลดีเยี่ยมตามท่ีมุงหวัง
อยางตอเนื่อง (3 ป) 
     การปฏิบัติมีผลเปนท่ีพอใจ แตยังไมถึงกับดี 
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หมวดท่ี 6  
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ตารางท่ี 6.1 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู
ประเมิน 

ความเห็นของผูรับผดิชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. การอธิบายระบบ กลไก หรือ
แนวทางของกระบวนการตางๆ 
ของทุกตัวบงช้ีท่ีเกี่ยวของ ควร
อธิบายในเชิงระบบท่ีมีอยูใน
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชา 

มีความคิดเหน็สอดคลองกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําขอคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใชสําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 

2. การดําเนินการจริงตามระบบ 
กลไก หรือแนวทางของ
กระบวนการในขอท่ี 1  นั้น
หลักสูตรจะตองเขียนอธิบายการ
ดําเนินงานจริงท่ีสอดคลองกับขอ
ท่ี 1  ขางตน 

มีความคิดเหน็สอดคลองกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําขอคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใชสําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 

3. การประเมินกระบวนการ 
จะตองประเมินผลกระบวนการท่ี
สะทอนผลการดําเนินงานจริงใน
ขอท่ี 2  ขางตน 

มีความคิดเหน็สอดคลองกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําขอคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใชสําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 

4. ใหใชความเชี่ยวชาญของ
อาจารยอาวุโสและมีศักยภาพใน
การทํางานวจิยัรวมกับเครือขายท้ัง
ในและตางประเทศในการสราง
ทีมวิจยั รวมคณาจารยรุนใหม 

มีความคิดเหน็สอดคลองกับ
กรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนําขอคิดเห็นจาก
กรรมการประเมินมาวางแผน
และปรับใชสําหรับรอบการ
ประเมินถัดไป 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
ตารางท่ี 6.2 การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  
วันท่ีสํารวจ ......................... 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
  
ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
  
ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ตารางท่ี 7.1 ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดาํเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม
สามารถดําเนนิการไดสําเร็จ 

    

    

    

 
 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      …………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………… 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     
 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………… 
 
 แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วนัท่ีคาดวาจะส้ินสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

องคประกอบและตวับงชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ 

ผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด
ตัวตั้ง 

ขอมูล
พื้นฐาน 

ขอมูล
ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน จําน
วน
ขอที่
ได 

คะแนน
(ระดับ) 

รายละเอียด
ตัวหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน                                            

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย สกอ.   

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00 1.00  ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต                                          4.63 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 

4.26   4.26 4.26                             4.26 ดีมาก 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา  
  

                                        

 -  (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  7.80 70.91 8.86                             5.00   

คาน้ําหนัก 
0.10 

  0.00                                     

  คาน้ําหนัก 
0.20 

  0.00                                     

  คาน้ําหนัก 
0.40 

7 2.80                                     
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องคประกอบและตวับงชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ 

ผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด
ตัวตั้ง 

ขอมูล
พื้นฐาน 

ขอมูล
ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน จําน
วน
ขอที่
ได 

คะแนน
(ระดับ) 

รายละเอียด
ตัวหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

  คาน้ําหนัก 
0.60 

  0.00                                     

  คาน้ําหนัก 
0.80 

  0.00                                     

  คาน้ําหนัก 
1.00 

5 5.00                                     

  จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ระดับ

ปริญญาโท
ทั้งหมด 

11                                       

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา    
                                      2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  
  

        1 1                     2 2.00 2.00 นอย 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  

        1 1                     2 2.00 2.00   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
  

        1 1                     2 2.00 2.00   

องคประกอบที่ 4 อาจารย    
                                      4.00 
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องคประกอบและตวับงชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ 

ผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด
ตัวตั้ง 

ขอมูล
พื้นฐาน 

ขอมูล
ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน จําน
วน
ขอที่
ได 

คะแนน
(ระดับ) 

รายละเอียด
ตัวหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  
  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 ดี 

4.2 คุณภาพอาจารย  
  

                                    5.00   

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อาจารยป.
เอก 

5   100.00 8.33                             5.00   

  อาจารย
ทั้งหมด 

5                                       

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5   100.00 6.25                             5.00   

  อาจารย
ทั้งหมด 

5                                       

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

ถวงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  11.60 232.00 29.00                             5.00   

  คาน้ําหนัก 
0.20 

0 0.00                                     

  คาน้ําหนัก 
0.40 

5 2.00                                     

  คาน้ําหนัก 
0.60 

1 0.60                                     
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องคประกอบและตวับงชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ 

ผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด
ตัวตั้ง 

ขอมูล
พื้นฐาน 

ขอมูล
ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน จําน
วน
ขอที่
ได 

คะแนน
(ระดับ) 

รายละเอียด
ตัวหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

  คาน้ําหนัก 
0.80 

0 0.00                                     

  คาน้ําหนัก 
1.00 

9 9.00                                     

  จํานวน
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                                       

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
  

        1 1 1 1                 4 4.00 4.00   

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน    

                                      2.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 ปาน
กลาง 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน    

        1 1                     2 2.00 2.00   

5.3 การประเมินผูเรียน 
  

        1 1                     2 2.00 2.00   
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องคประกอบและตวับงชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ 

ผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด
ตัวตั้ง 

ขอมูล
พื้นฐาน 

ขอมูล
ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน จําน
วน
ขอที่
ได 

คะแนน
(ระดับ) 

รายละเอียด
ตัวหาร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

จํานวนตัว
บงชี้ตาม 
TQF ที่

ดําเนินการ
ไดจริง 

10   83.33 4.00                             4.00   

  จํานวนตัว
บงชี้ตาม 

TQF 
ทั้งหมด 

12                                       

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    
                                      3.00 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน                                          3.17 

                                          ดี 
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ภาคผนวก 
 

เอกสารอางอิง                   รหัสอางอิง 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555     อ.001
ประสบการณการทําวิจยัของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธหลัก/รวม   
และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ        อ.1-1  
บว.3 แบบแตงต้ังคณะกรรมสอบสอบวิทยานิพนธ      อ.1-2 
รายงานการประชุมภาควิชาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร      อ.1-3 
มอ.204.2/134 แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
วิศวกรรมศาสตร คร้ังท่ี 4/2558 วาระ 5.2 การขออนุมัติภาระงานการ 
เปนอาจารยท่ีปรึกษาเกนิกวาเกณฑท่ีกําหนด      อ.1-4 
มคอ 2           อ.1-5 
มคอ.3           อ.1-6 
มคอ.5           อ.1-7 
มคอ.7 ปการศึกษา 2556         อ.1-8 
แบบประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร      อ.1-9 
รายงานการประชุมเกรด         อ.1-10 
 


