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1. รายละเอียดผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.1 บทสรุปผูบริหาร  

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดําเนินงานทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให

บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพ ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่วางแผนไว เพื่อสามารถ

สรางองคความรู พรอมทั้งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  พรอมนําไปสูการพัฒนาของ

ประเทศ โดยภาควิชาฯมีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพเฉลี่ยรวม 6 องคประกอบ อยูใน

ระดับดี คะแนนเฉลีย่เปน 3.30 องคประกอบที่พิจารณาคือ องคประกอบดานการ กํากับมาตรฐานองดานบัณฑิต 

ดานนักศึกษา ดานอาจารย ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  และ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

โดยมีรายละเอียดสําคัญในแตละองคประกอบซึง่แสดงไวในแตละหมวดดังน้ี 

• หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป (องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน) 

 การบริหารจัดการหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑขอ 1-12 ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ภาควิชาฯมีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและรวม และอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ  ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ คือ อาจารยทุกทานมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณในการทําวิจัย ผูสําเร็จการศึกษามีการเผยแพรผลงานเปนไปตามเกณฑ

ครบทุกราย มีการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2555 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด และการ

ดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• หมวดที ่2 อาจารย (องคประกอบที่ 4) 

 ภาควิชาฯมีระดับคะแนนเฉลี่ยเปน 4.00 อยูในระดับดี โดยมกีารบริหารและพฒันาอาจารยคะแนนเปน 

3 หลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 100 ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการรอยละ 100 มีผลงานทางวิชาการรอยละ 212 และจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล  TCI

และ Scopus ไดคะแนนเต็ม 5  โดยคุณภาพอาจารยไดคะแนนเต็ม 5 มีการคงอยูของอาจารยครบทุกทาน คิดอัตรา

อาจารยตอนักศึกษาเฉลี่ยเปน 1:2.7 คน และความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรเฉลี่ยเปนรอยละ 82 

ผลที่เกิดกับอาจารยคิดคะแนนเปน 4 

• หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา (องคประกอบที่ 2 และ 3) 

         ภาควิชาฯมีคะแนนอยูระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ย ขององคประกอบที่ 2 ดานบัณฑิต  คือคุณภาพ

บัณฑิตไดคะแนน ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตเปน 4.51 และคะแนนผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรเปน 5 

คะแนนเต็ม แตองคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการประเมินตนเองวาอยูระดับนอย  เน่ืองจากการรับนักศึกษา การ

สงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษา ยังไมมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น  โดยมีประเด็นที่

ควรพัฒนาอยางตอเน่ืองคือการหาวิธีการเพิ่มจํานวนนักศึกษารับเขาและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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• หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร (องคประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน) 

ภาควิชาฯมีคะแนนเฉลี่ยเปน 2.75 อยูระดับปานกลาง โดยผลการประเมินตนเองเร่ืองสาระของรายวิชาใน

หลกัสตูรไดคะแนน 3 เนื่องจากยังไมมีผลจากการปรับปรุงที่เห็นเปนรูปธรรม การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนไดคะแนน 2 เน่ืองจากไมมีการปรับหรือพัฒนากระบวนการที่เห็นไดชัดเจน 

การประเมนิผูเรียนไดคะแนน 2 เน่ืองจากไมมีการปรับหรือพัฒนากระบวนการที่เห็นไดชัดเจนเชนกัน  และมีผล

การดําเนินการหลักสูตรตามกรอบ มคอ. รอยละ 91 คดิคะแนนเปน 4.50  

• หมวดที ่5 การบริหารหลกัสตูร (องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดคะแนน 3  เน่ืองจากยังไมมีผลการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

แมผลการประเมินตัวเองเฉลี่ยของภาควิชาฯลดลงมาอยูในระดับดีในปน้ีเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

มาเปนการประเมินหลักสูตร  ซึ่งที่ผานมาภาควิชาฯ มแีนวโนม ผลคะแนน การดําเนินงาน อยูในระดับดีมากและ

เพิ่มขึ้นทุกป เชน ป พ.ศ. 2554 – 2556 มคีะแนนเปน 4.35, 4.67 และ 4.83 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามภาควิชาฯ จะรักษามาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาอยางตอเน่ืองใหไดผลการประเมินที่ดีขึ้นได

อยางแนนอน เนื่องจากคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถชวยกันปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พรอมการ

ทํางานวิจัย มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก สงผล

ใหมีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง สามารถพัฒนาเชื่อมโยงงานวิจัยสูการเรียนการสอนโดยนําผลงานวิจัยมา

เขียนตํารา และเชื่อมโยงงานวิจัยสูงานบริการวิชาการ เพื่อนํางานวิจัยไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชน และจะชวยกันจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและใหเกิดประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 
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1.2 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ.2516 โดย

สอนในหลักสูตรปริญญาตรี และไดเปดสอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในปพ.ศ. 2534 และพ.ศ. 

2545 ตามลําดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดดําเนินการระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง ต้ังแตป พ .ศ. 2541 ใหสอดคลอง

กับนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีการปรับปรุงมาตรฐาน องคประกอบ /ดัชนีชี้วัด เพื่อความเหมาะสม

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการสอนหลักสูตร

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

ในป พ.ศ. 2520   ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดยายสถานที่จากอาคารสตางค มงคลสุข 

มายังอาคารวิศวกรรมเคมีที่ใชอยูในปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2533   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม  

ศาสตรมหาบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2545   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม  

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2550  วิศวกรรมเคมี ไดเปดการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

ในปการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดรับการจัดต้ังโครงการสูความเปนเลิศ  

    สาขาวิศวกรรมเคมี และปดโครงการแลวในปการศึกษา 2556 

ภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อผลิตวิศวกรเคมี   ที่มีคุณภาพ 

คิดเปนทําเปน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งตองมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม นอกจากภารกิจเร่ืองการเรียนการสอนแลวภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบในเร่ืองการวิจัย และการ

ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรแกชุมชนในทองถิ่นอีกดวย 
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โครงสรางการบริหาร 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือผูบริหาร  

รองศาสตราจารย ดร.ชญานชุ  แสงวิเชียร             หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

รองศาสตราจารย ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชยกุล      รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/ 

                                                                               ประธานบรหิารหลักสูตรป ริญญาโทและปรญิญาเอก 

รองศาสตราจารย ดร.ลือพงศ  แกวศรจีนัทร          รองหวัหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินนิาฏ  จงคง                   รองหวัหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝายบรกิารวิชาการ 

                                                                               และประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/ประธาน

บริหารหลักสูตรป.โท และ ป.เอก 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายบรกิารวิชาการ 

และประกันคณุภาพ 

 

 

 

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ฝายวิชาการ 

  

 

เลขานกุารภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

  

 

คณาจารยประจาํภาควิชา 

 

 

 

 

หัวหนาฝายปฏิบัติการ 

 
  

สํานกังานภาควิชา 

(นกัวิชาการอุดมศกึษา, 

  พนกังานธุรการ) 

ฝายปฏิบัติการ 

(นกัวิทยาศาสตร, ชางเทคนคิ,วิศวกร,                   

พนกังานหองปฏบิตักิาร) 

 

 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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1.3 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

ประจําปการศึกษา 2557 วันท่ีรายงาน 31  กรกฎาคม 2558 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

รหัสหลักสูตร ................................ระดับปริญญาเอก 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 

เกณฑ

ขอท่ี 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

- ตามเกณฑ () 

- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1-12 

 ไดมาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 

แบบฟอรมระดับปริญญาเอก 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหนงทางวิชาการ รายชื่อ

ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา

ตรงหรือ

สัมพันธกับ

สาขาท่ีเปด

สอน 

หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 

1 ผศ.ชญานุช แสงวิเชียร 

3-9001-00042-55-1 

 

1 รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 

3-9001-00042-55-1 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2538 

M.S (Chemical 

Engineering), Michigan 

Technological 

University, U.S.A., 2541                         

Ph.D. 

(Chemical Engineering), 

Johns Hopkins 

University, U.S.A., 2545 

   

2  ผศ.ราม  แยมแสงสังข* 

3-1009-04848-17-9 

2  ผศ.ดร.ราม  แยมแสง

สังข 

3-1009-04848-17-9 

 

B.S. (Chemical 

Engineering),  University 

of  Texas at Austin, 

U.S.A., 2539                                     

Ph.D. (Agricultural 

Engineering), Texas 

A&M University, U.S.A., 

2543 

   

3 ผศ.ลือพงศ  แกวศรีจันทร* 

3-8016-00310-77-7 

3 รศ.ดร.ลือพงศ  แกวศรี

จันทร 

3-8016-00310-77-7          

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2528                                                                 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),                          

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2533                                              
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ตําแหนงทางวิชาการ รายชื่อ

ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รายชื่อปจจุบัน 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา

ตรงหรือ

สัมพันธกับ

สาขาท่ีเปด

สอน 

หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พันธ 

Ph.D. (Chemical and 

Petroleum Refining 

Engineering), Colorado 

School of Mines,     

U.S.A., 2542 

4 ผศ.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  

3-9099-00478-00-9  

4 รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตน

วิไล  

3-9099-00478-00-9 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

2536 

M.S. (Chemical and 

Petroleum Refining 

Engineering), 2539 

Ph.D. (Chemical and 

Petroleum Refining 

Engineering), Colorado 

School of Mines,     

U.S.A., 2544 

   

5 ดร.สินินาฏ  จงคง 

3-9099-00250-71-7 

5 ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง  

3-9099-00250-71-7 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2546 

วศ.ด. (วิศกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2550 

   

หมายเหต ุ: กรุณาใสเคร่ืองหมาย * หลังรายชื่ออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 ครบ  ไมครบ 

 

เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวา รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการ

สอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ  

3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา รศ.

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ..........................................................................................................  

เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง ศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ............................................................................................................ 

 

 

 

ตารางท่ี 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร วท.บ. (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2518                                                               

D.E.A. (Chemical Engineering), Institute 

of Chemical Engineering, France, 2521                                          

D. Ing (Chemical Engineering), Institute 

of Chemical Engineering, France, 2525 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

2.  รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล   วท.บ. (เคมี), ม.ศิลปากร, 2525            

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2533                                          

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน),  

 ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2547 

  

3.  รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2536   

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2543 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอม),  

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2548   

  

4.  รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2538  

M.S (Chemical Engineering), Michigan 

Technological University, U.S.A., 2541                         

Ph.D. (Chemical Engineering),  

Johns Hopkins University, U.S.A., 2545 

  

5.  รศ.ดร.ผกามาศ  

                             เจษฎพฒันานนท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2538 

 M.Sc. (Environmental Diagnostics),            

Cranfield University, U.K., 2540                                                 

Ph.D. (Bioscience and Technology),            

Canfield University, U.K., 2544 

  

6.  ผศ.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ 

 

 

 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542  

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546                                                                    

วศ.ด. (วิศกรรมเคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

7.  ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2545                                                        

วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

  

8.  รศ.ดร.ลือพงศ  แกวศรีจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2528                                                                 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),                          

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533                                              

Ph.D. (Chemical and Petroleum Refining 

Engineering), Colorado School of Mines,     

U.S.A., 2542 

  

9.  ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2546 

วศ.ด. (วิศกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2550 

  

10. ผศ.ดร.กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร, 

2538 

M.S. (Chemical Engineering), 

Lehigh University U.S.A. , 2542 

Ph.D. (Chemical Engineering), 

 Lehigh University U.S.A., 2546 

  

11. รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล      วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

ม.สงขลานครินทร, 2536 

M.S. (Chemical and Petroleum Refining 

Engineering), Colorado School of Mines , 

U.S.A., 2539 

Ph.D. (Chemical and Petroleum Refining 

Engineering), Colorado School of Mines , 

U.S.A., 2544 
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ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

12. ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข B.S. (Chemical Engineering),  University 

of  Texas at Austin, U.S.A., 2539                                     

Ph.D. (Agricultural Engineering), Texas 

A&M University, U.S.A., 2543 

  

13. ดร.สุธรรม สุขมณี วท.บ. (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2520    

D.E.A. (Chemical Engineering), Institute 

of Chemical Engineering, France, 2524                      

D. Ing. (Chemical Engineering), Institute 

of Chemical Engineering, France, 2527 

  

14. ดร.ณัฐวรรณ  กลัดแกว 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.มหิดล, 2547                                                         

วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2553 

  

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

   เปนไปตามเกณฑคือ 

  มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา รศ.ในสาขาที่ 

  ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมี  

  ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

  ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ.................................................................................................................. 
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ตารางท่ี 1.4 อาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 

5, 9, 10) 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 

ภาระงานอาจารย

ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ท่ีอาจารยเปน

อาจารยท่ีปรึกษา

หลัก) 

 

มี  ไมมี 

 ป.โท ป.เอก 

1. รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร วท.บ. (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2518 

D.E.A. (Chemical Engineering), 

Institute of Chemical 

Engineering, France, 2521 

D. Ing (Chemical Engineering), 

Institute of Chemical 

Engineering, France, 2525 

 

ภาคผนวก 

ก 

 4 คน 6 คน 

2. รศ.ดร.จรัญ บญุกาญจน 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2529  

M.S. (Chemical Engineering), 

Vanderbilt University, U.S.A., 

2538 

Ph.D. (Chemical Engineering), 

Vanderbilt University, U.S.A., 

2541 

  

ภาคผนวก 

ข 

 - 1 คน 

3. รศ.ดร.สุภวรรณ  

                           ฏิระวณิชยกุล 

วท.บ. (เคมี), ม.ศิลปากร, 2525   

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา 

ธนบรุี, 2533 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 

ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา

 

ภาคผนวก 

ค 

 1 คน 1 คน 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 

ภาระงานอาจารย

ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ท่ีอาจารยเปน

อาจารยท่ีปรึกษา

หลัก) 

 

มี  ไมมี 

 ป.โท ป.เอก 

ธนบรุี, 2547 

4. รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2536  

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2543 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอม),  

ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา 

ธนบรุี, 2548   

 

ภาคผนวก 

ง 

 3 คน - 

5. รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2538  

M.S. (Chemical Engineering), 

 Michigan Technological   

University, U.S.A., 2541 

Ph.D. (Chemical Engineering),  

Johns Hopkins University,  

U.S.A., 2545 

 

ภาคผนวก 

จ 

 1 คน 2 คน 

6. รศ.ดร.ผกามาศ  

                    เจษฎพฒันานนท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2538 

 M.Sc.   (Environmental  

Diagnostics),   Cranfield 

 University, U.K., 2540 

 Ph.D. (Bioscience and 

 Technology), Canfield  

University, U.K., 2544 

 

ภาคผนวก 

ฉ 

 1 คน 2 คน 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 

ภาระงานอาจารย

ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ท่ีอาจารยเปน

อาจารยท่ีปรึกษา

หลัก) 

 

มี  ไมมี 

 ป.โท ป.เอก 

7. ผศ.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 

 

ภาคผนวก 

ช 

 1 คน 1 คน 

8. รศ.ดร.ลือพงศ  แกวศรีจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2528 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533 

 Ph.D. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), 

Colorado School of Mines, 

 U.S.A., 2542 

 

ภาคผนวก 

ซ 

 1 คน 1 คน 

9. ผศ.ดร.กุลชนาฐ   

                  ประเสริฐสิทธิ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2538 

M.S. (Chemical Engineering), 

Lehigh University U.S.A. , 2542 

Ph.D. (Chemical Engineering),  

Lehigh University U.S.A. , 2546 

 

ภาคผนวก 

ญ 

 2 คน 2 คน 

10. รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล      วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2536 

M.S. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), 

 

ภาคผนวก 

ฎ 

 - 2 คน 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 

ภาระงานอาจารย

ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา

ท่ีอาจารยเปน

อาจารยท่ีปรึกษา

หลัก) 

 

มี  ไมมี 

 ป.โท ป.เอก 

Colorado School of Mines , 

USA , 2539 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), 

Colorado School of Mines , 

USA , 2544 

11. ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข B.S. (Chemical Engineering),  

University of  Texas at Austin, 

U.S.A., 2539 

Ph.D. (Agricultural 

Engineering), Texas A&M 

University, U.S.A., 2543 

 

ภาคผนวก 

ฏ 

 

 - 2 คน 

12. ดร.ณัฐวรรณ  กลัดแกว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.มหิดล, 

2547 

วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 

 

ภาคผนวก 

ฐ 

 2 คน - 

13. ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2546 

วศ.ด. (วิศกรรมเคมี),  

ม.สงขลานครินทร, 2550 

 

ภาคผนวก 

ฑ 

 2 - 

14. ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2545 

วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

 

ภาคผนวก 

ฒ 

 - 1 คน 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพือ่รับปริญญา 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ ............................................................................................................. 

 

เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ........................................................................................................... 

เกณฑขอ 10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ............................................................................................................ 

(หากขอน้ี เกณฑขอ 10 ไมเปนไปตามเกณฑ ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปน

ขอเสนอแนะใหผูบริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 
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ตารางท่ี 1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการ

ทําวิจัย 
สถานภาพ 

มี  
ไม

มี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. ผศ.ดร.กุลชนาฐ   

                       ประเสริฐสิทธิ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2538 

M.S. (Chemical Engineering), 

Lehigh University U.S.A., 2542 

Ph.D. (Chemical Engineering), 

Lehigh University U.S.A., 2546 

 

ภาคผนวก  

ญ 

   

2. รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

ม.สงขลานครินทร, 2538 

M.S (Chemical Engineering),  

Michigan Technological  

University, U.S.A., 2541 

Ph.D.(Chemical Engineering), 

Johns Hopkins University, U.S.A., 

2545 

 

ภาคผนวก 

 จ 

   

3. ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

ม.สงขลานครินทร, 2546 

วศ.ด. (วิศกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2550 

 

ภาคผนวก 

 ฑ 

   

4. รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล      วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2536 

M.S. (Chemical and Petroleum  

Refining Engineering), Colorado 

School of Mines, U.S.A., 2539 

Ph.D. (Chemical and Petroleum 

Refining Engineering), Colorado 

School of Mines, U.S.A., 2544 

 

 

ภาคผนวก  

ฎ 
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อาจารยท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการ

ทําวิจัย 
สถานภาพ 

มี  
ไม

มี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

5. ผศ.ดร.สุรัสวดี กังสนันท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

ม.สงขลานครินทร, 2545 

วท.ด. (เทคโนโลยีปโตรเคมี),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

 

ภาคผนวก  

ฒ 

   

6. รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชยกุล วท.บ. (ฟสิกส), ม.ศิลปากร, 2526 

วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),  

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2531 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2546 

 

ภาคผนวก  

ต 

   

7. รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล  

 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531 

M.Sc. (Mech. Eng.), University of 

Missouri, U.S.A., 2535 

Ph.D. (Mech. Eng.), University of 

Missouri, U.S.A., 2539 

 

ภาคผนวก  

ถ 

   

8. รศ.ดร.สุภวรรณ  

                       ฏิระวณิชยกุล   

วท.บ. (เคมี), ม.ศิลปากร, 2525 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา 

ธนบรุี, 2533 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,  

2547 

 

ภาคผนวก 

 ค 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

 เปนไปตามเกณฑ คือ 

1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชา

ที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพือ่รับปริญญา หรือ 

2) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 

3) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และได

แจงให สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 

 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ.............................. 
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ตารางท่ี 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7) 

อาจารยผูสอบ 

วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 
สถานภาพ 

มี 
ไม

มี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. รศ.ดร.ผกามาศ  

                เจษฎพฒันานนท 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 

 ม.สงขลานครินทร, 2538 

 M.Sc. (Environmental 

Diagnostics), 

Cranfield University, U.K., 2540 

Ph.D. (Bioscience and 

Technology),   

Canfield University, U.K., 2544 

 

 

ภาคผนวก  

ฉ 

   

 

 

2. รศ.ดร.สุภวรรณ  

                         ฏิระวณิชยกุล   

วท.บ. (เคมี), ม.ศิลปากร, 2525   

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),  

ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา 

ธนบรุี, 2533 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2547 

 

 

ภาคผนวก  

ค 

  

 

 

3. ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข B.S. (Chemical Engineering),  

University of  Texas at Austin, 

U.S.A., 2539  

Ph.D. (Agricultural Engineering), 

Texas A&M University, U.S.A., 

2543 

 

 

ภาคผนวก 

 ฏ 

 

  

 

 

 

4. รศ.ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ วท.บ (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2518  

วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ,2523 

 D.E.A. (Chemical Engineering) 

ENSIGC(Toulouse) , 2528 

 

 

ภาคผนวก 

ณ 
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อาจารยผูสอบ 

วิทยานิพนธ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

การทําวิจัย 
สถานภาพ 

มี 
ไม

มี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

D.Ing (Chemical Engineering) 

ENSIGC (Toulouse), 2531 

5. ผศ.ดร.อัญชลี ศิริโชติ วท.บ. (Agro-Industry)   

ม.สงขลานครินทร, 2525 

วท.ม. (Food Technology) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529 

Ph.D. (Food Science) Washington 

State University, U.S.A., 2544 

 

 

ภาคผนวก 

ด 

  

 

 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  

1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือ 

3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจงให 

สกอ.รับทราบการแตงต้ังแลว 

 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ.............................. 
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ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8) 

ผูสําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 

*1.น.ส.วรรณพิชญ  จุลกัลป Effects of Vacuum Drying on 

Structural Changes of Banana 

Slices 

The ASEAN Journal of Chemical 

Engineering Vol. 13 (2013) pp 1-

10 

 

*จบตามเกณฑหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร พ.ศ. 2550 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

  เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเร็จการศึกษา 1 คน 

2) เผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน....-...ราย เผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพ

วิชาการ 1 ราย 

  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................................ 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เร่ิมเปดหลักสูตรคร้ังแรกในป พ.ศ. 2555 

2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ 2560 

 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 

 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานของหลกัสตูร 

ผลการดําเนินงาน อาจารยประจําหลักสูตรรอยละ 80 เขารวมการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานของหลักสูตร ทั้งในการประชุมภาคและสัมมนาภาค 

หลักฐานอางอิง   รายงานการประชุม (ภาคผนวก น) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

ผลการดําเนินงาน ดังรายละเอียดใน มคอ.2 

        หลักฐานอางอิง  มคอ 2 (ภาคผนวก ท) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

        (1) จํานวนรายวิชาทีเ่ปดสอน  18  รายวิชา  จํานวน  10 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ

จํานวน  8  รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 

        (2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  18  รายวิชา จํานวน 10

รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 และจํานวน 8 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 

หลักฐานอางอิง    มคอ.3 https://tqf.psu.ac.th/Private/Dashboards/DepartmentStaff.aspx (ภาคผนวก ท) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

(1) จํานวนรายวิชาทีเ่ปดสอน  18  รายวิชา  จํานวน 10 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 และจํานวน 

8 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 

(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน  18  

รายวิชา จํานวน 10 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 และจํานวน 8 รายวิชาสําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 

หลักฐานอางอิง   มคอ.5 https://tqf.psu.ac.th/Private/Dashboards/DepartmentStaff.aspx (ภาคผนวก ท) 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

https://tqf.psu.ac.th/Private/Dashboards/DepartmentStaff.aspx�
https://tqf.psu.ac.th/Private/Dashboards/DepartmentStaff.aspx�
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ผลการดําเนินงาน... 

(1) สิ้นสุดปการศึกษาวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 

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

(กอน 14 กันยายน2558 นับ 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา) 

หลักฐานอางอิง  ตามเลมน้ี  

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 12 

 ผาน เพราะดําเนินงานผานทุกขอ 

 ไมผาน เพราะดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

(องคประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 4 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 1 3 3 

4.2 คุณภาพอาจารย    

4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

100 100 5 

4.2.2 รอยละของอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ 

80 100 5 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

60 212 5 

4.2.4 (เฉพาะหลักสูตร ป.เอก) 

จํานวนบทความของอาจารยประจํา

หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ  

อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

5 3.40 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 4 4 

หมายเหตุ 

1.รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช แสงวิเชียร  4  บทความ  (ภาคผนวก จ)  

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราม  แยมแสงสังข     5 บทความ  (ภาคผนวก ฏ) 

3.รองศาสตราจารย ดร.ลือพงศ  แกวศรีจันทร    3 บทความ  (ภาคผนวก ซ) 

4.รองศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล    4 บทความ  (ภาคผนวก ฎ) 

5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินินาฏ  จงคง     1 บทความ  (ภาคผนวก ฑ)  

คะแนนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร คือ (17/5)*5/2.5 = 6.80 
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ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการรับและ

แตงต้ังอาจารย

ประจําหลักสูตร  

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

     ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑของคณะและมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไว 

โดยสรุปดังน้ี     

1. ภาควิชาฯ ดําเนินการประชุมภาค เพื่อพิจารณาคุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิ 

ผลการศึกษา ความรู ความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความ 

ตองการของหลักสูตร จากคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ใหถูกตอง

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ภาควิชาฯ เสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรมายังคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา  

3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของ

คุณวุฒิตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตรใหถูกตอง

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย หากพบความไมถูกตองเหมาะสมในประเด็นใดจะ

สงกลับใหภาควิชาฯพิจารณาใหม และแกไขใหถูกตอง 

4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จะดําเนินการสงใหคณะกรรมการบริหาร

กรรมการประจําคณะฯใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยใหการอนุมัติ 

การบริหารอาจารย: 

     ภาควิชาฯมีแผนตรวจสอบอัตรากําลังทุกป และทกุ 5 ป สําหรับระยะยาว 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย 

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

 การแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตรทําต้ังแตป พ.ศ. 255 5 ตามการปรับปรุง

หลักสูตร ซึ่งไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กลาวขางตน โดยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ทีมผูบริหารภาควิชาฯเปนผูดูแลควบคุมการดําเนินการ คือ ตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารยที่จะเสนอชื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตรกอนเสนอชื่อใหคณะพิจารณาและ

ติดตามผลจนกระบวนการเสร็จสิ้น 

การบริหารอาจารย: 

     ภาควิชาฯมีการตรวจสอบอัตรากําลังทุกๆป และทกุ 5 ป สําหรับระยะยาว  โดย

- ระบบการบริหาร

อาจารย 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

พิจารณาอัตราอาจารยที่คงอยู จํานวนผูเกษียณในแตละป จําแนกตามคุณวุฒิ และ

ตําแหนงวิชาการ วิเคราะหรวมกบัแผนการดําเนินงานในแตละป  เพือ่แสดงใหเห็น

ถึงจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละป กระบวนการในการคดัเลอืก

ดําเนินการตามระบบที่คณะฯ กาํหนด 

 

3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 

     อาจารยประจําหลักสูตรและทีมบริหารภาคมีการประชุม เพื่อรายงานผลการ

ดําเนินการ ทั้งการรับอาจารย การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  และการบริหาร

อาจารย เพื่อชวยกันแกปญหาหากมีอุปสรรคในการดําเนินการ  และปรับปรุงใหการ

ดําเนินการดีขึน้  

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารยตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป)  

     จากการปฏิบัติตามแนวทางที่ผานมาไมพบปญหาในการดําเนินการ และภาควิชา

ฯไดอาจารยที่มีคุณสมบัติตามความตองการจึงมีผลการประเมินเปนที่นาพอใจ  

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และการ

บริหารอาจารยตามผลการประเมิน  

ยังไมมีการปรับปรุงใดๆ 

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี 

การปฏิบัติแบบเดิมดีอยูแลว 

 

 

 

- ระบบการสงเสริม

และพฒันา

อาจารย 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย: 

(1) จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอ

วิสัยทัศน  พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและ

การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

(2) สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรอ่ืนๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่ม

ประสบการณในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 

การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การ  

จัดทําสื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช

โปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํานวณผล     เปนตน 

(2) สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทาง  

วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการ

จัดการการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1) สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรอ่ืนๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อ

เพิ่มประสบการณการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ 

(2) สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(3) กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัยและการสรางเครือขายการวิจัย  

(4) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถิ่น เพื่อ

สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาการที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตร 

(1) อาจารยประจําทุกคนตองทําแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการ

พัฒนาตนเองวาตองการทําผลงานวิชาการประเภทไหน เร่ืองอะไร เขารับการ

อบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในชวงเวลา 3 ป เปนรายบุคคลใน TOR ผาน

การพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯวาสอดคลองกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของ

อาจารยและระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้น เงนิเดือนและ

การตอสญัญาจาง เพื่อจัดสงใหคณะวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  

(2)  ภาควิชาฯ จะตองติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย  
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ทั้งน้ีอาจารยสามารถปรับแผนพฒันาตนเองไดทุกป แตการปรับแผนทุกคร้ัง ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากทั้งภาควิชาฯและคณะวิศวกรรมศาสตร 

(3) คณะฯ ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

สําหรับอาจารยที่บรรจุใหมเมื่อไดรับการบรรจุแลว  หนวยบุคคลจะทําบันทึกเตือน

ภาควิชาฯใหแจงกับอาจารยทําแผนพัฒนาตนเองผานการพิจารณาของที่ประชุม

ภาคเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อใชสําหรับการประเมินผลสําหรับ

การตอสญัญาจางตอไป 

(4) ผูบริหารภาควิชาฯตรวจการรายงานผลตาม TOR วามีการอบรมเพิ่มพูน

ความรู การประชุมวิชาการ เปาหมายและการดําเนินการขอตําแหนงวิชาการ  

 

3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน  

มีการประชุมเพื่อสรุปผลการติดตาม 

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

     อาจารยแตละคนสามารถขอเขาพบหัวหนาภาคเพื่อแจงปญหาหรือความตองการ

ตาง ๆ ได 

     สรุปผลการประเมินจากการประชุมไดวาอาจารยทานใดมีอุปสรรคหรือปญหาใด

ในการดําเนินการตามเปาหมายที่ต้ังไว ภาควิชา ฯโดยกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

ทีมบริหารจะชวยแกไขและอํานวยความสะดวกใหการดําเนินการไดงาย 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตรตามผลการประเมิน 

     การใหวางแผนการพฒันาไวใน TOR และภาควิชา ฯชวยสนับสนุน สงผลให

อาจารยมีบทความวิชาการ เอกสารคําสอน มีการไปอบรมเพิ่มพูนความรู และมีการ

ขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น 

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร)หาก

พบวา.ระบบ กลไก หรือแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

ดําเนินการไดผลดีเย่ียมตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป)  
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

     การปฏิบัติตามแนวขางตนดีแลว เน่ืองจากหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมทั้งดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

- รอยละอาจารย

ประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก  

1) อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

2) อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5 คน  

3) อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ100 

4) คะแนนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5/60 =  8.34 ไดคะแนน 5 

- รอยละอาจารย

ประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  

1) อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  5  คน 

2) อาจารยประจําหลักสูตรที่เปน ผศ. รศ. ศ. จํานวน  5  คน 

3) อาจารยประจําหลักสูตรที่เปน ผศ. รศ. ศ. คิดเปนรอยละ 100 

4) คะแนนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปน ผศ. รศ. ศ. x 5/80 = 6.25 ไดคะแนน 5 

- ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพรตามเกณฑ 

1) ระบุรายการผลงาน และคาน้ําหนัก (แสดงดัง ตาราง 4.2) 

2) คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักตามสูตร 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก (1+1+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+1+1+1+1+1+1+0.6) =10.6  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนัก (10.6/5)*100 = 212 

3) แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คาํนวณคะแนน = 212*5/60 = 17.67 ไดคะแนน 5 

- จํานวนบทความ

ของอาจารยประจํา

หลักสูตรปริญญา

เอกที่ไดรับการ

อางอิงในฐานขอมูล

TCIและ Scopus ตอ

จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร

(เฉพาะระดับ

ปริญญาเอก) 

1) คํานวณหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 16 คร้ัง อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอ

จํานวนอาจารยประจําหลักสุตร   

16/5 = 3.20 

2) คาํนวณคะแนน 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 คร้ัง จํานวน 17 บทความ 

17/5 = 3.40 

ไดคะแนน 3.4/2.5 *5  = 6.80 ไดคะแนน 5 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

แสดงผลที่เกิด 

- การคงอยูของ

อาจารย    

อาจารยประจํา 14 ทาน มีการยืมตัวไปปฏิบัติราชการเปนคณบดี 1 ทาน* โดย

อาจารยคงอยูครบทุกทานไมมีใครลาออกกอนเกษียณ คิดอัตราอาจารยตอนักศึกษา

เพยีงพอ 14 : 38 หรือ 1 : 2.7 คน (คิดรวมนักศึกษาปริญญาโทและเอก) 

- ความพึงพอใจ

ของอาจารย ตอ

การบริหาร

หลักสูตร    

ทุกทานมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรเฉลี่ยประมาณรอยละ 82 (ผลจาก

แบบประเมิน) 

*รศ.ดร.จรัญ บญุกาญจน  

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ตารางแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร คานํ้าหนัก 

1. รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 

 

1) Enhance Alkali 

Pretreatment of Narrow 

Leaves Cattail by Response 

Surface Methodology 

 

Advanced Materials Research 

Volume 875-877, 2014, Pages 

1637-1641 

 

1.00 

2. ผศ.ดร.ราม  แยมแสงสังข 

 

1) Treatment of Wastewater 

from Biodiesel Plants Using 

Microbiological Reactor 

Technology 

 

International Journal of 

Environmental Science and 

Technology Volume 12,  

Issue 1, 2014, Pages 297-306 

 

1.00 

3. รศ.ดร.ลือพงศ  

                       แกวศรีจันทร 

 

1) Adsorption of Zn(II) and 

Cd(II) Ions from Queous 

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 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4700151906&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4000148503&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4000148503&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4000148503&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4000148503&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175055&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175055&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175055&origin=recordpage�
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 2) Adsorption of Pb(II) from 

Synthetic Wastewater on 

eggshell pellets 

4th International Conference 

on Environmental 

Engineering, Science and 

Management May 27-29,2015 

Chiangmai 

0.4 

 3) Removal of Pb(II) from 

Aqueous Solutions Using 

Mixtures of Bamboo 

Biochar and Calcium 

Sulphate, and 

Hydroxyapatite and Calcium 

Sulphate 

The 3rd Environment Asia 

International Conference on 

“Towards International 

Collaboration for an 

Environmentally Sustainable 

World” June 17-19, 2015, 

Montien Riverside Hotel, 

Bangkok, Thailand 

0.4 

4. รศ.ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  

 

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) 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 

 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 
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5. ผศ.ดร.สินินาฏ จงคง 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 

2) Microwave-Assisted 

Organic Acid Hydrolysis of 

Corncob in Bioethanol 

Production 

Advanced Materials Research 

Vols. 1033-1034, 2015, Pages 

151-154 

1.00 

3) Alkaline Delignification 

of Banana Peel for 

Producing Pulp 

Advanced Materials Research 

Vols. 1033-1034 ,2014, Pages 

183-186 

1.00 

4) Optimizing Clarification 

of Pineapple Peel 

Advanced Materials Research 

Volume 941-944, 2014, Pages 

1060-1064 

1.00 

5) Optimization of 

Microwave Pretreatment 

without a Reagent of 

Pineapple Peel 

Advanced Materials Research 

Volume 941-944, 2014, Pages 

1056-1059 

1.00 

6) Optimization of 

Enzymatic Clarification 

from Corncob 

International Transaction 

Journal of Engineering, 

Management, & Applied 

Sciences & Technologies, 

Volume 5 No.1 ISSN 2228-

9860, 2014,  Pages 67-76 

1.00 

7) การผลิตนํ้าตาลรีดิวซจาก

เปลือกกลวยดวยสารละลาย

น้ําสมสายช ู

วิศวสารลาดกระบัง  ปที่ 31 

ฉบับที่ 1 มีนาคม  2557 

0.60 

รวมคานํ้าหนัก 10.60 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=3900148502&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=3900148502&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4700151906&origin=recordpage�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4700151906&origin=recordpage�
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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 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

 

4 

 

4.51 

 

4.51 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

 

- (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

 

50 

 

180 

 

5 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 2 3 3 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 2 2 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 1 1 

 

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา

(ตั้งแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาท่ี

รับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง)ในแตละปการศึกษา 

 

2555 

 

2556 

 

2557 

 

2558 

 

2559 

2555 5 4 4 4 4 - 

2556 4 - 4 4 4 - 

2557 3 - - 3 3 - 

รวม 12 4 8 11 11 - 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  

นักศึกษากําลังอยูในชวงทําผลงานตีพิมพเผยแพร 
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ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษา 

หลักสูตรไดกําหนดรับนักศึกษาปละ 7 คน เปดรับทั้งเทอม 1 และ 2 โดย

กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ  

(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก “ดีมาก” 

หมายถึง (ระบุ) เกรด เฉลี่ยสูงกวาหรือเทากับ 3.5 ในสาขาวิศวกรรม

เคมีหรือ เทียบเทา 

(3) เกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) พิจารณาโดยแยกตามแผนการศึกษา

ดังน้ี 

หลักสูตรแบบ 1.1 

(1) เปนผูสําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

หรือเทยีบเทา และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 

(2) คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1 

(1) เปนผูสําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

หรือเทียบเทา หรือ 

(2)  สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร  หรือ 

(3)  เปนผูสําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่อยูในกลุมวิทยาศาสตร (เชน เคมี  

ฟสิกส  อุตสาหกรรมการเกษตร  เภสัชศาสตร ฯลฯ)      ที่ทางภาควิชา

วิศวกรรมเคมีไดพิจารณาแลวเห็นวามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่

เพียงพอ โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

       หลักสูตรแบบ 2.2 

(1)  เปนผูสําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีหรือ

เทียบเทา และจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือ 
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(2)  เปนผูสําเร็จปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาอ่ืนที่อยูใน

กลุมวิทยาศาสตร (เชน เคมี  ฟสิกส  อุตสาหกรรมการเกษตร  เภสัช

ศาสตร ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดพิจารณาแลวเห็นวามี

พื้นฐานทางเคมี  ฟสิกส และคณิตศาสตรเพียงพอ โดยมีคะแนนสะสม

เฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.50  หรือ 

(3) คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ

นักศึกษา   

1. อาจารยประจําหลักสูตรต้ังวันรับสมัคร สอบขอเขียน และสอบ

สัมภาษณ 

2. พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนและสอบ

สัมภาษณ วันเดียวกนั 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

4. สอบขอเขียนโดยสอบความรูทางภาษาอังกฤษชวงเชาและสอบ

สัมภาษณบายของวันเดียวกัน 

5. สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ประกอบดวยอาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยในภาคฯ เปนกรรมการสอบสัมภาษณ

รวมกนัจํานวนไมนอยกวา 4 คนโดยจะมีการประชุมกรรมการเพื่อชี้แจง

หลักเกณฑการพิจารณากอนสอบทุกคร้ัง 

6. พิจารณาคัดเลือกการสอบสัมภาษณ โดยใชผลคะแนนการสอบขอเขียน

พิจารณารวมดวยและพิจารณาตัดสินการรับเขาศึกษาตามแนวทางที่

กาํหนดไวในหลกัสตูรโดยพจิารณาในวันเดียวกนั 

7. สรุปผลการพิจารณา เลขานุการในที่ประชุมภาควิชาฯ ทําประกาศแจง

ผลใหนักศึกษาทราบ 

 

3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา  

 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาที่

ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 3 คน ซึ่งเปนจํานวนที่นอยกวาที่ต้ังเปาหมาย

ไว(7 คน) ขอสรุปจากการประชุมพบวาจากปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง 

การลดลงของทุนการศึกษา และการมีทางเลือกเขาศึกษาไดในหลายสถาบัน 
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ทําใหมีจํานวนผูสมัครนอยลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและทีมบริหาร

ภาคจึงไดประชุมเพื่อต้ังเปนหัวขอความเสี่ยงของภาควิชาฯ และหาแนวทาง

จัดการความเสี่ยง 

  

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

ผลการประเมินพบวาไมไดมีปญหาในการดําเนินการ แตจํานวนนักศึกษา

สมัครนอยลง  จึงไดต้ังเปนหัวขอความเสี่ยงของภาควิชา ฯ ทําการวางแผน

จัดการแกไขความเสี่ยง เชน ทําการประชาสัมพันธเพิ่มเติมในหลายชองทาง 

คือ แผนพับ อินเตอรเน็ต กิจกรรม มอ.วิชาการ การหาแหลงทุนการศึกษาเพิ่ม 

เปนตน 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการ

ประเมิน 

การปรับปรุงเพิ่งเร่ิมดําเนินการจึงยังไมเห็นผลการเพิ่มของจํานวนนักศึกษา 

แตไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธเพิ่มเติม และอาจารยมีการขอทุนวิจัย

โดยมีงบประมาณเปนคาผูชวยวิจัยสําหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นหลายโครงการ 

เชน งบประมาณแผนดิน 

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การรับนักศึกษา )หากพบวา.ระบบ กลไก หรือ

แนวทางการรับนักศึกษา ท่ีดําเนินการไดผลดีเย่ียม

ยังไมไดแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง 

(3 ป) 

- การเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

1. จัดปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและแนวทางใน

การศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให 

แนะนําบุคคลกร ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร และคณาจารย ของภาควิชาฯ 

ใหรูจัก เพื่อความสะดวกในการศึกษาและติดตอประสานงานอํานวยความ

สะดวกในเร่ืองตาง ๆ เปดโอกาสใหรุนพี่ไดพบปะแนะนําการเตรียมตัวใน

การเรียนกับรุนนอง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสงเสริมใหทํางานเปน
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ทีมใหนักศึกษาชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานวิชาการ 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา 

1) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในสัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา 

2) แจกคูมือนักศึกษาแสดงรายวิชาที่ตองลงทะเบียนในแตละภาค

การศึกษา พื้นที่การทํางานภายในภาควิชาฯ เชน หองปฏิบัติการ 

หองสมุด หองพักนักศึกษา หองพักเจาหนาที่และคณาจารย รวมทั้งแบบ

ตัวอยางการจัดทํา บว. ระเบียบตางๆ เปนตน 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษา 

การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะตองทําความเขาใจ

ตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู

ประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้ 

(1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวน  คือ 

- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการ

ควบคุมวิทยานิพนธ 

- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการ

สอน เนื้อหาและความทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของ

การเรียนการสอน 

(2) การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพ

ภายในดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล  

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษาน้ัน 

ควรเนนการทําวิจัยอยางตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 

รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา ฯ โดยการดําเนินการมี



  

39 

 

ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ดังน้ี 

(1) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนา

บัณฑิตศึกษาในสาขา 

(2) มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอภาวการณไดงานทํา เพื่อนํามาพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร 

(3) ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอ

กระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา 

ผลการประเมินความพรอมในการเรียนรูของนักศึกษาป 2557  

(1)นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 น.ส. จตุพร ปานทอง มีผลการเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 อยูในเกณฑดีถึงดีมาก (เกรดเฉลี่ยมากวา 3.5) และ

สามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ตามเกณฑที่ภาควิชาฯ กําหนด 

(2) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 น.ส.กนกวรรณ โตะดี ไดเขาเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี ทั้งน้ี นักศึกษาตอง

เรียนรายวิชาพื้นฐานตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดกอน

จึงจะสามารถทําการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ของภาควิชาฯ 

(3) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรแบบ 1.1 MR.DANG NGUYEN THOAI  

ไดเขาเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 

2/2557 ผาน (รายวิชาสัมมนา) และสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามเกณฑที่ภาควิชาฯ กําหนด 

(4) จากการติดตามผลการศึกษา  พบวา นักศึกษา ไม มีปญหาใน

กระบวนการศึกษา  

(3) การเตรียมความพรอมดานการทําวิทยานิพนธ  นักศึกษาทุกคนไดยื่น 

บว. เพื่อแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยครบทุกคน และไดมีการนัดพบเพื่อ

เพื่อเขารับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางตอเน่ือง 
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4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

จัดทําแบบสอบถามความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เรียนรู โดยแบงเปน 2 ชวง คือ แรกเขาสัปดาหที่สองของภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่  2 เพือ่อํานวยความสะดวก

ในการศึกษา สงเสริมใหมีความพรอมและมีการพัฒนาตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความ พรอมที่จะเรียนใน

หลักสูตร 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาตามผลการประเมิน 

มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

แตยังไมพบปญหาที่จะตองปรับปรุง 

  

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา )หากพบวา.

ระบบ กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ท่ี

ดําเนินการไดผลดีเย่ียมตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป) 

ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การควบคุม ดูแลการให

คําปรึกษาวิทยานิพนธ

แกบัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษารวมกันกําหนดและเสนอหัวขอ

วิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาใหกับคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยนักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1  จะตองไดรับการอนุมัติแตงต้ัง

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในสัปดาหที่ 2 ของภาค

การศึกษาแรก สวนนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 จะตองไดรับการอนุมัติ

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรก

ของหลักสูตร 

1. มีการกําหนดชั่วโมงรายงานความกาวหนาแกอาจารยที่ปรึกษา และ
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อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

2. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ   

3. ขอกําหนดอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมดูแลการ

ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

      1. จัดทําคูมือการจัดทําวิทยานิพนธ แจกใหนักศึกษา 

2. กาํหนดใหนกัศกึษาลงทะเบยีนวิทยานิพนธ ตามแผนการศึกษาที่

กาํหนดไวในหลกัสตูร 

3. นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนตองสอบวัดคุณสมบัติ 4 รายวิชาพื้นฐาน 

ดังน้ี 

1) Thermodynamics 

2) Kinetics 

3) Momentum and Heat Transfer 

4) Material and Energy balances 

และเกณฑสําหรับการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก

เปนไปตามประกาศของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ป 2555 

4. ประธานหลกัสตูรติดตามตรวจสอบ ตามระเบียบที่กําหนด แ ละการ

ดําเนินการของ บว. ของนักศึกษา ทั้งน้ี จะตองผานความเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

5. ทุกภาคการศึกษานักศึกษาตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธอยางนอย 1 คร้ัง ตลอดชวงการทําวิทยานิพนธใหกับ

คณะกรรมการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ 

6.กําหนดใหมีการนําเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยอีก 1 คน จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมไมนอยกวา 4 คน 

7. กําหนดใหสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด 

8. ขอกําหนดอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแก

บัณฑิตศึกษา 

     ประธานหลักสูตรติดตามและประเมินผลจากการทํา บว. ตางๆของ

นักศึกษา และผลการรายงานความกาวหนา  

 

3) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแล

การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน (ในวงรอบ

ตอไป) 

    จัดทําแบบสอบถามความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับความตองการความ

ชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ เพื่อกระตุนใหมีความกาวหนาของงานวิจัย

ไปพรอมกับความพึงพอใจของนักศึกษาใหนักศึกษามีความสุขในการทํา

วิทยานิพนธ 

 

4) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน 

     เพิ่งเร่ิมดําเนินการจึงยังไมมีผลการปรับปรุง 

 

5) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ

แกบัณฑิตศึกษา)หากพบวา.ระบบ กลไก หรือแนวทางการใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา ท่ีดําเนินการไดผลดีเย่ียมตามท่ีมุงหวังอยาง

ตอเน่ือง (3 ป) 

     ยังไมมี 

- การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. จัดอบรมการใหความรูดานทักษะภาษาอังกฤษ 

2. มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมตางๆ 

3.  จัดสอนวิชาความปลอดภัยในการประกอบอาชีพทางวิศวกร 

4.  ในการเรียนการสอนทุกวิชาใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม โดยมีการให



  

43 

 

ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ประเมินการทํางานกันเองในกลุม เนนการเรียนการสอนเชิงอภิปราย เพื่อให

นักศึกษากลาแสดงออก 

5. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

การปฏิบัติทั้ง 5 ขอน้ีเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้ง ดานบุคลิกภาพ ภาวะ

ผูนําและความรับผิดชอบ ทักษะดานเทคโนโลยีสาระสนเทศ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี พรอมที่ จะเปนดุษฎีบัณฑิตที่ดีมีทักษะใน

การประกอบวิชาชีพ 

 

2)  อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. ทํา การจัดอบรมการใหความรูดานทักษะการเขียนรางตนฉบับ

บทความภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจหลักการเขียน

รางตนฉบับบทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษได จัดคร้ังที่ผานมา 2-31 พ.ค. 

57 (30 ชั่วโมง) โดยใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป เขาอบรม  โดยหามขาดเรียน

เกนิ 4 ชั่วโมง และตองทําแบบฝกหัดสงครบถวน 

2. ใหคาํแนะนํา เร่ืองการเขารวมประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เชน การแตงกาย มารยาท วิธีการนําเสนองาน วิจัย และการสื่อสาร     

เปนตน โดยผานรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและอ่ืนๆ   

3. กาํหนดการนําเสนอผลงานและรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผาน

วิชาวิทยานิพนธ  และวิชาเรียน ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลา

แสดงความคิดเห็นของตนเอง  เกิดความรูและทักษะทางปญญา 

4. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตร 

และกิจกรรมของภาควิชาฯ 

5. มีการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรูดวยตนเอง  

6. การสอนในแตละรายวิชาจัดใหมกีารนําเสนอรายงานในชัน้เรียน  

กาํหนดใหนาํเสนอโดยใช Power Point หรือสื่อนําเสนอตางๆ กําหนดใหมี

การทํารายงานซึ่งจะตองทําการสืบคนขอมูลทางคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มทักษะ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ ผานทางรายวิชาตางๆในหลักสูตรและวิชาวิทยานิพนธ 
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3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไดขอสรุปดังน้ี 

การอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษสงผลดังตอไปนี้ 

1. จากการ วัดผลจากแบบฝกหัด  พบวา  นักศึกษามีความเขาใจมากขึ้น 

และจากแบบสํารวจการประเมินตนเองถึงความรูที่ไดรับและความ

พอใจไดระดับคะแนนดีและดีมากทกุหัวขอประเมนิ และนักศกึษา

ตองการใหมีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง  

     ทีมบริหารจึงเห็นควรใหมีการจัดอบรมขึ้นทุกป ปละคร้ัง โดยอนุญาตให

นักศึกษารวมไดทุกชั้นป และเรียนซ้ําได 

2. จากขอ1) ทําใหการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติไดดี 

3. ใน การราย งาน ความกาวหนาวิทยานิพนธ นักศกึษา สามารถ ใช

ภาษาอังกฤษไดดีขึ้น และมีการใชสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4. นักศึกษาไดความรู ประสบการณจากการไปทัวรอุตสาหกรรม 

5. รูจักความสามัคคี มีนํ้าใจ ในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

      ผลการดําเนินการเร่ิมมีผลชัดเจน นักศึกษาสามารถทําผลงานไดดีขึ้น ทั้ง

ดานการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และการตีพิมพผลงานใน

วารสารวิชาการ ดังน้ัน ควรมีการพัฒนาการอยางตอเน่ือง ทั้งการอบรม

ภาษาอังกฤษ วิชาสัมมนา การประชุมวิชาการ ทัวรอุตสาหกรรม และสราง

กิจกรรมที่จะสรางประโยชนไดมากขึ้น โดยใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตามผลการประเมิน 

     1) นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการทํางานวิจัย 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

     2) นักศึกษามีความสุขในการเรียนการทําวิทยานิพนธ / งานวิจัย 

     3) นักศึกษาสามารถตีพิมพผลงานทางวิชาการไดตามเกณฑและมากกวา

เกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายๆเร่ือง)

หากพบวาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีดําเนินการไดผลดี

เย่ียมตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป) 

ยังไมไดแนวปฏิบัติที่ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

แสดงผลที่เกิด 

- การคงอยู    จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา และคงอยู 

ป

การศึกษา

ท่ีรับเขา 

จาํนวนท่ี

รับเขา 

จาํนวนท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนท่ีคง

คางอยู 

จาํนวนท่ี

หายไป 

อัตราการ

คงอยูรอย

ละ 

2555 5 - 4 1* 80 

2556 4 - 4 - 100 

2557 3  3 - 100 

*นักศึกษารหัส  5510130015    นางสาวณิชนันทน  นันทกากลุ  ลาออก 

การคิดอัตราการคงอยู 

I. คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยูแตละป (2555) 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด 5 คน 

2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป 1 คน 

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู (1)-(2) = 4 คน (2555) 

I. คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยูแตละป (2556) 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด 4 คน 

2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป - คน 

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู (1)-(2) = 4 คน (2556) 

I. คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยูแตละป (2557) 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด 3 คน 

2. จํานวนนักศึกษาที่หายไป - คน 

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู (1)-(2) = 3 คน (2557) 

II.คิดอัตราการคงอยูโดยคิดเปนรอยละ 

   จํานวนนักศึกษาที่คงอยู คูณดวย 100 แลวหารดวยจํานวนนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด 

             ป 2555 รอยละ   80 

             ป 2556 รอยละ  100 

             ป 2557 รอยละ  100 

 

- การสาํเร็จ

การศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช

หลักสูตร) 

จาํนวนท่ี

รับเขา 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาปกติ 

จาํนวน รอยละ 

2555 5 - - 

2556 4 - - 

2557 3 - - 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

    อธิบายปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาอธิบายปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

- การทํางานหารายไดเสริมของนักศึกษา เชน การสอนพิเศษ ทําใหนักศึกษามี

เวลาทํางานนอยลง 

- การมีบุตรหรือมีครอบครัวของนักศึกษา 

- การเกิดปญหาผลการทดลองวิจัยที่ผิดพลาด 

 

- ความพึงพอใจ

ตอการบริหาร

หลักสูตร และ

ผลการจัดการ

ขอรองเรียน

ของนักศึกษา 

ไมเคยมีขอรองเรียนจากนักศึกษา 
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ตารางท่ี 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบงชี้ 2.1) 

 จาํนวน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  3 คน 

2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและศึกษาตอ  1 

3. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต  1 

4. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับจากการประเมินผูใชบัณฑิต ตอจํานวน

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด 

100 

5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 4.51 

 

ตารางท่ี 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร  (ตัวบงชี้ที่ 

2.2)  

นักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร คานํ้าหนัก 

1.ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 

 

1) Process Development for 2-

Step Acid Esterification from 

Waste Vegetable Oil with 

High Free Fatty Acids Content 

The 4th TIChE International 

Conference, 2014, pp 313-317 

 

0.4 

2.อนัตตา พัชรวิจิตร 

 

1) The Effect of High 

Temperature Superheated 

Steam Drying  on the 

Mechanical Properties of 

Rubberwood 

The 4th TIChE International 

Conference, 2014, pp 492-496 

 

0.4 

 3.ระชา  เดชชาญชัยวงศ 1) Single-Phase and 

Multiphase Models for 

Temperature and Relative 

Humidity Calculations during 

Forced Convection in a 

Rubber-sheet Drying 

Chamber.  

 

Maejo International Journal of 

Science and 

Technology  2014,Volume 2, 

pp 207-220 

 

1.0 

นักศึกษาทั้ง 3 คนยังไมสําเร็จการศึกษา 

รวมคานํ้าหนัก 

 

1.80 

http://www.tandfonline.com/loi/ldrt20?open=33#vol_33�
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1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 1 คน 

2. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 1.80*100/1 = 180 

3. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

     รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 180 x 5/80 =11.25 ไดคะแนน 5 

 



  

49 

 

หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องคประกอบท่ี 5) 

ตารงท่ี 4.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 3 3 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
1 1 1 

5.3 การประเมินผูเรียน 2 2 2 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
80 91 4.5 

 

 

 

รหัส ช่ือ

วิชา 

ภาค/ป

การ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A 
B

+ 
B 

C

+ 
C 

D

+ 
D E I W G P F S U N 

ลง 

ทะเบยีน 

สอบ

ผาน 

 1/2557                   

230-500  3                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 

230-692               1   1 1  

230-900             10    2 12  

230-901                 2 2  

230-902             7     7  

 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 

230-693               3   3 3  
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

หมายเหต ุ: 1.นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา 

      2.ในรายวิชา 230-900 , 230-901, 230-902 รอยละการกระจายของเกรด กาํหนดเฉพาะ P และ N  

          เทาน้ัน 

      3.  รายวิชา 230-543 ไมมีนศ.ระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเรียน 

      4. รายวิชา 230-570 มีนศ.ระดับปริญญาเอกลงทะเบยีนเรียน 3 คน  

      5.  รายวิชา 230-572 มนีศ.ระดับปริญญาเอกลงทะเบยีนเรียน 1 คน 

      6.  รายวิชา 230-585 มนีศ.ระดับปริญญาเอกลงทะเบยีนเรียน 2 คน 

       

 

ตารางท่ี 4.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน 

และการประเมินผล 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลกัสตูร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร 

และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

    กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรใหม   ป

2555 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยมีการมอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรไปศึกษา

คนควาลักษณะของหลักสูตรที่สอดคลองกับสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในระดับสากล และระดับประเทศ เพื่อ

วิเคราะหและสังเคราะหลักษณะของการกําหนดหลักสูตร

รายวิชาที่มีความทันสมัย  โดยมีการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา

น้ันๆ 

230-900             10    2 12  

230-901             3     3  

230-902             5    2 7  
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

    1) สาํรวจความคดิเห็นดานเน้ือหาของหลกัสตูร 

    2) จัดประชุมสัมมนาที่ปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

    3) แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

    4) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรม

เคมจํีานวน 3 คน เพี่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการ

จัดทําหลักสูตรปรับปรุงใหม และลักษณะของรายวิชาที่เปน

รายวิชาใหม และที่ควรปรับยุบรวม ทั้งการจัดการเรียนการสอน

ที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาใหทันสมัย 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม 

และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกามาใช

ประกอบการพิจารณา เพื่อปรับเพิ่มลดเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ  

2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตร

ปรับปรุงใหม และจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ มีการนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอคณะ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ 

3. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตาม

แบบ มคอ. 2 

4. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห curriculum 

mapping โดยภาพรวมและจัดประชุมกลุมผูสอนเพื่อวิเคราะห

รายวิชาอีกคร้ัง เพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcomes 

5. จัดทําตารางวิเคราะหเปรียบเทียบวิชาเกาและใหม 

วิเคราะหจํานวนหนวยกติของแตละวิชา ปรับเพิ่มลดรายวิชา

บังคับ และวิชาเลอืก 
 

2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน

หลักสูตร 

     แนวคิดการออกแบบหลักสูตร 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มุงเนนสราง

งานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ พรอมทั้งผลิตบัณฑิตที่
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มีความรูความสามารถ รูจักวิเคราะหและประยุกตใชความรูได

อยางเหมาะสม  ซึ่งเปนไปตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ

ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี

คุณภาพ สรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอด

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

     วัตถุประสงค   

     เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีคุณสมบัติ

ดังตอไปน้ี 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

(2) มีความรูความเขาใจในวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูง

ดานวิศวกรรมเคมี 

(3) มีความสามารถและเปนผูนําในการทํางานวิจัยเชิงลึก มี

ทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู  เพื่อพัฒนา

กระบวนการดานวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีสาขาอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม มี

ความสัมพันธในมิติของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชุมชน

โดยเฉพาะภาคใตในดานการแกปญหาและชี้นํา 

(5) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนการปรับปรุง 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาที่ สกอ.

กาํหนด 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก 
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(3) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

(4) พฒันาบคุลากรดานการเรียนการสอนและวิจัย 

 

3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

     กรรมการผูดูแลหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินผล โดย

ตรวจสอบจาก รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ตามผลการประเมิน (ในวงรอบตอไป) 

     ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหม 

1. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหทันสมัยและครอบคลุม

เน้ือหาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดปรับปรุงรายวิชา

สัมมนาใหเปนวิชาแบบคิดหนวยกิต เพื่อกระตุนใหนักศึกษา

ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาน้ี ที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนดวย

ตนเองนอกหองเรียน เปนการฝกทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเปนแนวทางสูการทําวิทยานิพนธ 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลท่ี

เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม

ผลการประเมิน (เมื่อถึงรอบ-รอบ 5 ป หรือ รอบ 1 ป)   

     ผลการประเมินหลักสูตรหลังการปรับปรุงมาแลว 3 ป 

หลักสูตรยังคงมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน แตไมตรงกับความตองการของประเทศใน

สภาวการณปจจุบันซึ่งใหโอกาสผูมีวุฒิตํ่ากวาปริญญามีงานทํา

มากกวา 

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบวา.

ระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ท่ีดําเนินการ
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ไดผลดีเย่ียมตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป หรือสามรอบ) 

     อาจตองหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การกาํหนดผูสอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดผูสอนการ

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ

การจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดผูสอนรายวิชาในหลักสูตร 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดรายวิชาใหผูสอนสอน

กระจายไปยังรายวิชาตาง ๆ ที่เปนวิชาบังคับ เพื่อใหผูเรียนใน

หลักสูตรไดเรียนรูกับผูสอนที่มีความหลากหลาย และเกลี่ย

ภาระงานของอาจารยอยางยุติธรรม 

2. การพิจารณาผูสอนจะคํานึงถึงความชํานาญในเนื้อหาที่

สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชา

น้ัน ๆ 

3. ในกรณีจําเปนหลักสูตรจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ และกาํหนดใหผูสอนในหลกัสตูร

เขาไปเรียนรูจากการสังเกตการณสอนของอาจารยพิเศษ  

     การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังน้ี 

(1) มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  

(2) การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และ

ตองมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา  

เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

     การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

1. คณะฯ มีกลไกกําหนดใหอาจารยผูบรรยายจะตองสง 

มคอ. 3 กอนวันเปดภาคการศึกษา 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ 

มคอ.4 )  
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2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับใหผูสอนจัดทํา 

มคอ. 5  

3. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา มคอ.7 

4. กําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และ

วิเคราะหคุณภาพของการสอนในมุมมองของผูเรียน โดยให

ผูสอนนําเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรวาเห็นควรปรับปรุง

รายวิชาหรือไม อยางไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 อยางไร

ในการสอนคร้ังตอไป 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง

กําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการ

สอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 

    มีการกําหนดผูสอน การกํากับติดตาม และตรวจสอบตาม

แนวทางทีว่างไวใน 1) ประธานหลกัสตูรดูแลติดตาม และ

ตรวจสอบ มคอ.3 – 7 สงใหมหาวิทยาลัยทันตามกําหนด 

 

3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการ

เรียนการสอน 

  ผูดูแลหลักสูตรประเมินจาก 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)และการ

จัดการเรียนการสอน) หากพบวา.ระบบ กลไก หรือแนวทางการ

กําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการ

สอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอนท่ีดําเนินการไดผลดี

เย่ียมตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป หรือสามรอบ 

     ไมมี 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ

สาขาวิชาและความกาวหนาของ

ศาสตร 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการกําหนดหัวขอ

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

และการชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร

ผลงานของนักศึกษา 

     การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธใหสอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของศาสตร 

1. ในวิชาสัมมนา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจะกําหนด

ผูสอนที่มีประสบการณดานการวิจัย และเนนการจัดทําเอกสาร

มโนทัศน (concept paper) ที่สามารถพัฒนาเปนขอเสนอโครง

รางวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระได 

2. นักศึกษาจะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการทํา

วิทยานิพนธในวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยขณะศึกษาต้ังแตชั้นปที่ 1 

นักศึกษาจะเลือกทําหัวขอวิจัยตามความสนใจของตนเอง

ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

3. นักศึกษาเสนอรางหัวขอวิทยานิพนธแกกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยความเห็นของของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

4. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหัวขอและแนวทาง

การศึกษา โดยวิเคราะหปริมาณของงานวิจัยที่ตองทําให

สอดคลองกบัจํานวนหนวยกติ และระยะเวลาในการทาํ

วิทยานิพนธที่ตองสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดภายในเวลาที่

- การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 

สอดคลอง หรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือ กํากับติดตาม ในการ

ทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ

และการตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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กาํหนด 

5. การสอบโครงรางวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

     การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความเชี่ยวชาญ

สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

1. นักศึกษาสามารถเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได

เองตามความยินยอมของอาจารยที่ปรึกษา 

2. การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะคํานึงปริมาณภาระงานของอาจารยดวย (ไมควรให

เกนิ 1: 5 ตามเกณฑมาตรฐานที่สกอ. กาํหนด) 

3.  การแตงต้ังกรรมการสอบโครงรางและรายงาน

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะเนนใหโครงสรางกรรมการสอบมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาและเกี่ยวของกับ

งานวิจัย  

     การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยแก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกเดือน หรือขึ้นอยูกับขอตกลง

ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 

2. หลักสูตรสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย โดยให

นักศึกษาจัดทําบทความวิจัยในชวงที่กําลังทําวิทยานิพนธ โดย

สามารถนําผลการวิจัยบางสวนไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งนี้คณะมีทุนอุดหนุนให

นักศึกษาไปนําเสนอผลงานโครงการละหนึ่งทุน 

3. อาจารยที่ปรึกษาสนับสนุนใหนักศึกษาทําบทความวิจัย

ไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือ

วารสารในประเทศที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. 

4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนทําวิทยานิพนธ และการ

ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือ

แนวทางการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการชวยเหลือกํากับติดตาม

การศึกษาและการเผยแพรผลงานของนักศึกษา 

    ขอมูลการดําเนินงาน 

1. นักศึกษาไดหัวขอวิทยานิพนธครบทุกคนภายในระยะเวลาที่

กาํหนด คือไมเกิน 2 สปัดาหแรกหลังเปดภาคการศึกษา  

2. นักศึกษามีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายใน

ภาคการศึกษาแรก 

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะเปนผูกําหนดเวลาการขอทุน

วิจัย โดยปกติจะเปดรับสมัครปละ 1 คร้ัง 

4. นักศึกษามีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธป

ละ 2 คร้ัง ตลอดชวงการทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ

ประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ 

5. การไปนําเสนอผลงานทางวิชาการจะไดรับทุนสนับสนุน

จากภาควิชาฯ และคณะฯ คนละ 1 ทุน 

6. ถาทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานไมเพียงพอ อาจารยที่

ปรึกษาจะเปนผูหาทุนสนับสนุนเอง 

 

3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการ

ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ

นักศึกษา 

     ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินจาก บว.1 ซึ่งนักศึกษามีการ

แตงต้ังหัวขอและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในเวลาที่

กาํหนด และประเมินจากผลการรายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธและรางตนฉบับบทความวิจัยของนักศึกษา  

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการ

ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ
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นักศึกษาตามผลการประเมิน 

    การกําหนดหัวขอและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษามีผลประเมิน

การปฏิบัติเปนที่พอใจจึงไมมีการปรับปรุง แตมีการพัฒนาการ

ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ

นักศึกษาโดยผูดูแลหลักสูตรมีการนัดประชุมนักศึกษาเพื่อชี้

แจงเงื่อนไขการสงรายงานความกาวหนาของการเผยแพร

ผลงานและสอบถามถึงอุปสรรคปญหาตางๆ 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ี

เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการ

ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ

นักศึกษาตามผลการประเมิน 

     นักศึกษามีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ และมีการสง

รายงานตามกําหนด 

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และการ

ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ

นักศึกษา) หากพบวา ระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนด

หัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษา และการชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการ

เผยแพรผลงานของนักศึกษาท่ีดําเนินการไดผลดีเย่ียมตามท่ี

มุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป หรือสามรอบ) 

     การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธและการแตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษามีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมอยางตอเน่ืองอยูแลว สวนการ

ชวยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพรผลงานของ

นักศึกษาเพิ่มเร่ิมปฏิบัติในปแรกซึ่งไดผลดี  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และประเมนิหลกัสตูร 

(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

     การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีการตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา โดยการกําหนดจากอาจารยผูสอนใหมี

การรายงานวิธีการที่ใชในการประเมิน เกณฑการประเมิน และ

ผลการประเมิน 

     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและ 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7) 

1. ผูสอนตองกํากับใหผูเรียนประเมินผลการสอนของตนเอง  

2. ผูสอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเองและทํา มคอ. 5 

3. ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิเคราะหผลการ

ประเมินของผูสอนและนักศึกษา และขอพบปะประชุมกับ

ผูสอนสําหรับผลประเมิน 

4. คณะกรรมการมีการจัดทํา มคอ. 7 วิเคราะห learning 

outcomes ของผูเรียน  

5. เกณฑการประเมิน เปนเกณฑที่คณะกรรมการ  ประธาน

กรรมการสอบตองเขียนคําชี้แจงกรณีที่ผลประเมินอยูในระดับ

ดีมาก 

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและการกํากับการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

     ขอมูลการดําเนินงาน 
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    (1) ไมมีวิชาที่นักศึกษาไดเกรดสูงแบบผิดปกติ 

    (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับฟงเหตุผลของอาจารย

ผูสอนได โดยเปนวิชาสัมมนา 2 วิชา นักศึกษามีสวนรวมใน

การอภิปรายสูง และมีการทํารายงานกลุมไดดีทุกกลุม สําหรับ

อีกวิชาเปนวิชาเนนปฏิบัติ นักศึกษาสามารถสงผลงานได

ครบถวน และมีผลงานผานเกณฑที่กําหนด 
 

3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ 

TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

และการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

    (1) นักศึกษาสามารถสอบผานทุกคน 

    (2) นักศึกษาบางคนมีผลงานตีพิมพไมครบตามเกณฑของวุฒิ

การศึกษา 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 

     ไมมีการปรับปรุง 
 

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 



  

62 

 

ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- การประเมินวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระของนักศึกษา 

     แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังน้ี 

(1) นักศึกษาทุกคนตองมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาแรกเขา 

(2) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) 

ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในปการศึกษาแรกเขา 

(3) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวม

อุตสาหกรรม) ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาค

การศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่สอง 

(4) นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธปละ 2 คร้ัง (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) ตลอด

ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ

แนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ 

หลักสูตรต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย

ประธานกรรมการสอบ ซึ่งเปนอาจารยจากภายนอก

มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวของเฉพาะ

ดานภายนอกจํานวน 1 คน และกรรมการรวมไมนอยกวา 4 คน 
 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทาง

การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา 

(1) นักศึกษาทุกคนมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธภายใน 2 สปัดาหแรกของภาคการศึกษา

แรกเขา 

(2) นักศึกษามีการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาค

การศึกษาที่ 1  

(3) ภาควิชาฯจัดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว

นําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 คร้ัง ตลอด

ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ  

(4) การสอบวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑที่คณะฯ และ
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระของนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูติดตามตรวจสอบโดยประเมินจาก 

(1) การทํา บว. ตางๆ ของนักศึกษา 

(2) ผลการสอบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การรายงาน

ความกาวหนา และการสอบจบวิทยานิพนธ 

(3) ประเมินผลความกาวหนาวิทยานิพนธจากผลการประเมิน

การรายงานความกาวหนาโดยกรรมการสอบความกาวหนา 

(4) จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรตอที่ประชุมวิชาการ/บทความ

วิชาการ ไมนอยกวา 1 บทความตอคนตอป 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนา การประเมินผลการ

ประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาตามผล

การประเมิน 

(1) แจงระเบียบการทํา บว. ตางๆ เพื่อเตือนย้ําผานทางเว็ปไซต

ภาควิชาฯ ปองกันไมใหนักศึกษาสงไมทันเวลา 

(2) ใหนักศึกษาทราบผลการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ

เพื่อนําไปปรับปรุงการทําวิทยานิพนธ 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผล

ท่ีเกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการประเมิน

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาตามผลการ

ประเมิน 

     ไมมี 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการประเมิน

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา) หากพบวา

ระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการประเมิน

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาท่ีดําเนินการ

ไดผลดีเย่ียมตามท่ีมุงหวังอยางตอเน่ือง (3 ป หรือสามรอบ) 

     ไมมี 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบงชี้ที่ 5.4) 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

- เปนไป

ตาม

เกณฑ 

() 

-ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

() 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลกัสตูร 

 อาจารยรอยละ 80 มสีวนรวมใน

ประชุมการวางแผนการ

ดําเนินงานของหลกัสตูร 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มีการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรตาม มคอ.2 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีครบทุกรายวิชา  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงั

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

มีครบทุกรายวิชา  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

มีการจัดทําภายในเวลา  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

 

ไมมี  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

- เปนไป

ตาม

เกณฑ 

() 

-ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

() 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

มีการปรับปรุงประสิทธิผลของ

กลยุทธการสอน ที่ไดรายงานผล

ตามมคอ.7 ปการศึกษา 2556  

อางอิง (ภาคผนวก ธ) 

 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม - 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

มีการอบรม การประชุมวิชาการ 

มีบทความวิชาการ อางอิงขอมูล

ตามตาราง 4.10 

 

10) จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

มีบุคลากรไดรับการอบรม 

อางอิงขอมูลตามตาราง 4.10 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

คะแนนเฉลีย่เปน 4 

(รอยละ80) 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของของผูใช

บัณฑิต คอื 4.51(ขอมูลจากป 

2555) 

 

- รวมตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในปน้ี จํานวน 11 ตัวบงชี้ 

- ตัวบงชี้ที่ดําเนินการเปนไปตามเกณฑ จํานวน 10 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 91 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ที่ระบุไวในปน้ี 

หมายเหตุ ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้  
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ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ 5 ของแตละวิชา)* 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 

 

*ไมมีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

 

ตารางท่ี 4.6 รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา * 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 

- - - - 

*เปดสอนครบทุกรายวิชา  

 

ตารางท่ี 4.7 รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา * 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 

*สอนครบตามรายละเอียดในมคอ.3 

 

 

ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี 

(ระบคุะแนน) 

ไมมี 

 1/2557    

 

* อาจารยผูสอนมีการสอดแทรก

และพัฒนาปรับปรุงแผนการสอน

ในระหวางภาคการศึกษา เพราะ

การเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา จะเปนการสอนให

230-500    

230-543    

230-560    

230-570    

230-600    

230-620    
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230-692    นักศึกษาคิดเปนและทําเปน 

รวมทั้งนักศึกษามีพื้นฐานจาก

รายวิชาสัมมนาในแตละภาค

การศึกษาอยูแลว 

230-900    

230-901    

230-902    

 2/2557   

230-572    

230-585    

230-610    

230-630    

230-693    

230-900    

230-901    

230-902    

หมายเหต ุ: นํามาจาก มคอ 5 แตละวิชา โดยสวนรวมจะไมมขีอคดิเห็นในสวนน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ตารางท่ี 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คณุธรรมจริยธรรม - - 

ความรู - - 

ทักษะทางปญญา - - 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

- - 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 

  

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  หมายเหตุ เน่ืองจากไมมีอาจารยบรรจุใหม 
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จํานวนอาจารยใหม ………-……………….คน 

จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ……-…………… คน 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จาํนวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. ประชุมวิชาการ “The   

4th International 

Conference on 

Engineering and Applied 

Science (2014 ICEAS)” 

ณ เมืองซัปโปะโระ รัฐฮ

อกไกโด ประเทศญ่ีปุน  

วันที่ 22-24 กรกฎาคม  

2557 

2 

อ.ผกามาศ 

อ.สุกฤทธิรา 

 อาจารยไดเสริมสรางองคความรูและสราง

เครือขายแกผูเขารวมงาน ซึ่งเปนประโยชน

ตอการนํามาสานตอ ทั้งดานการเรียนการ

สอน งานวิจัยและการแนะนํานักศกึษาระดับ

ปริญญาเอกที่รับผิดชอบ 

2. ประชุมวิชาการ Bio 

Jorhor 2014 

Biotechnology 

Conference & Exhibition  

วันที่ 25-27 สิงหาคม 

2557 

1 

อ.ผกามาศ 

 อาจารยไดเสริมสรางองคความรูและสราง

เครือขายแกผูเขารวมงาน ซึ่งเปนประโยชน

ตอการนํามาสานตอ ทั้งดานการเรียนการ

สอน งานวิจัย 

3. ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเกี่ยวกับการจัดทํา 

มคอ. 

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 

1 

อ.สุภวรรณ 

 อาจารยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

การทราบขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

ดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและ

ดําเนินการ รวมกบัหนวยงานอ่ืน 

4. สัมมนาโครงการวิจัย 

“สารลดแรงตึงผิว

ประยุกต, พลาสมาและ

1 

อ.สรัุสวดี 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จาํนวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ปฏิกิริยาเคมี และ

เชื้อเพลิงชีวภาพ” เร่ือง 

ทิศทางงานวิจัย  

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 

2557 จ.สระบรุ ี

5. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง “เขยีน

อยางไร...ใหไดตีพิมพ” 

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 

1 

อ.ชญานุช 

 ผูเขารวมไดความรูเกี่ยวกับการเขียนตนฉบับ

บทความเพื่อตีพิมพในวารสาร 

6. โครงการอบรม

หลักสูตร “หลกัการและ

แนวทางปฏิบัติตาม

ระเบียบพัสดุภาครัฐ” 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 

 1 

คุณกัญญ

นันทน 

บุคลากรไดรับทราบความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง เพิ่มขีดความสามารถ 

และสมรรถนะดานงานพสัดุใหสอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน 

7. โครงการบรรยายพิเศษ 

เร่ือง “การผลิตเมทิล-เอ

สเตอร ดวยระบบ

ตอเน่ือง” 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 

2 

อ.กุลชนาฐ 

อ.ณัฐวรรณ 

1 

คุณกาญจณา 

บุคลากรไดรับทราบทฤษฎีใหมๆ ความ

แตกตางในกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร 

และเอทลิเอสเตอร 

8. ประชุมวิชาการ 

ICCBEE 2014 : XII 

International Conference 

on Chemical, Biological 

and Environmental 

Engineering และเสนอ

ผลงานแบบบรรยายเร่ือง 

"Temperature control 

improvement of 

membrane reactor" ณ 

1 

อ.พรศริิ 

 อาจารยไดเสริมสรางองคความรูและสราง

เครือขายแกผูเขารวมงาน ซึ่งเปนประโยชน

ตอการนํามาสานตอ ทั้งดานการเรียนการ

สอน งานวิจัยและการแนะนํานักศกึษาระดับ

ปริญญาเอกที่รับผิดชอบ 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จาํนวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

เมืองปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส 

วันที่ 30 – 31 ธันวาคม  

2557 

 

9. ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเทคนิคการบริหาร

จัดการงานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วันที่ 20 มกราคม 2558 

 

1 

อ.สภุวรรณ 

 

 อาจารยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับผูอ่ืน 

10. เขารวมงาน Chula 

Engineering Innovation 

Expo 2015 วันที่ 30 

มกราคม 2558 

1 

อ.ณัฐวรรณ 

  

11. โครงการสัมมนา 

เร่ือง “การจัดการคุณภาพ

เคร่ืองวัดในหองแลป็อ

ยางมีประสิทธิภาพ 

(GEP)” 

วันที่ 22 เมษายน 2558 

 2 

คุณกาญจณา 

คุณพรพิมล 

บุคลากรไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพเคร่ืองมือวัดในหองแลปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

12. โครงการอบรม การ

สราง GUI ดวย Adobe 

Photoshop 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

1 

อ.สธุรรม 

 อาจารยสามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน

การสอนใหประสิทธิภาพมากขึ้น 

13. โครงการอบรม 

"อาจารยนิเทศสหกิจ

ศึกษา"  

3 

อ.สธุรรม 

อ.ผกามาศ 

 อาจารยสามารถนําความรูที่ไดมาเพื่อให

คําปรึกษากับนักศึกษาที่ไปนิเทศนักศึกษาได 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จาํนวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 

2558 

อ.กุลชนาฐ 

14. ศึกษาดูงานภายใต

กจิกรรม Academic Staff 

Exchange ตาม MOU 

Addendum 2015- 2016  

ณ Jiangxi University of 

Science and Technology 

(JUST) 

ระหวางวันที ่5-14 

มถินุายน 2558 

 

1 

อ.ลือพงศ 

 อาจารยไดไปศึกษาดูงานภายใตกิจกรรม 

Academic Staff Exchange ตาม MOU 

Addendum 2015- 2016  ณ Jiangxi 

University of Science and Technology 

(JUST) ซึ่งเปนประโยชนตอการนํามาสาน

ตอ ทั้งดานการเรียนการสอน งานวิจัย  

15. เขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

บุคลากรกับ South China 

Agricultural University 

(SCAU)  

วันที่ 7-12 มถินุายน 2558 

1 

อ.ชญานุช 

 อาจารยไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากร

ที่South China Agricultural University 

(SCAU)ซึ่งเปนประโยชนตอการนํามาสาน

ตอ ทั้งดานการเรียนการสอน งานวิจัย  

16. เขาอบรม

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับ

คณะและสถาบัน ป

การศึกษา 2557  

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

2 

อ.ชญานุช 

อ.สุภวรรณ 

 อาจารยไดรับความรูในการจัดทําการ

ประเมินคุณภาพภายในที่เปนมาตรฐาน

เดียวกนั 

17. โครงการอบรม

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ปการศึกษา 

2557 

3 

อ.ลือพงศ 

อ.สนินิาฏ 

อ.ชญานุช 

1 

คุณกีรัตยา 

อาจารยและบุคลากร ไดรับความรูในการ

จัดทําการประเมินคุณภาพภายในที่เปน

มาตรฐานเดียวกนั 

http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Fac58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Fac58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Fac58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Fac58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Course58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Course58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Course58.pdf�
http://www.qa.psu.ac.th/committee/58/PSU_Course58.pdf�


  

72 

 

 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จาํนวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 

อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2558 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง How to Make 

Effective learning 

Outcomes Assessment 

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 

 

1 

อ.สธุรรม 

 อาจารยสามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน

การสอนใหประสิทธิภาพมากขึ้น 

19. โครงการอบรม

เลขานุการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2557  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

 

 3 

คุณกัญญ

นันทน 

คุณกีรัตยา 

คุณเกียรติภูมิ 

บุคลากรไดรับความรูความสามารถและ

ทักษะในการทําหนาที่เปนเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่เปน

มาตรฐานเดียวกนั 

20. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Presentation 

Design Trends in 2015 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

1 

อ.สธุรรม 

 อาจารยสามารถนํามาพัฒนาระบบการเรียน

การสอนใหประสิทธิภาพมากขึ้น 

21. การสัมมนาระดม

ความคดิเห็นในการ

ปรับปรุงหลักสูตรของ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

13 10 ไดมกีารระดมความคดิเห็นในหัวขอเร่ือง 

ปญหาอุปสรรค ขอดีขอเสีย และวิธีการ

ปรับปรุงของการจัดการรายวิชาโครงการ 

และการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับนักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 

อาจารยประจําหลักสูตร*  

ลําดับที่ 1 รองศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 

ลําดับที่ 5,15,16 และ 17 รองศาสตราจารย ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 

ลําดับที่ 14 และ 17 รองศาสตราจารย ดร.ลือพงศ แกวศรีจันทร 

ลําดับที่ 17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินินาฏ จงคง 

ลําดับที่ 21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราม  แยมแสงสังข 
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คณาจารยประจํา 

ลําดับที่ 3,9 และ 16 รองศาสตราจารย ดร.สุภวรณ  ฏิระวณิชยกุล 

ลําดับที่ 4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี กังสนันท 

ลําดับที่ 7 และ 13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 

ลําดับที่ 8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ 

ลําดับที่ 12,13,18 และ 20  ดร.สุธรรม สุขมณี 

ลําดับที่ 1,2 และ 13 รองศาสตราจารย ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท 

ลําดับที่ 7 และ 10 ดร.ณัฐวรรณ กลัดแกว 

บุคลากรสายสนับสนุน* 

ลําดับที่ 6 และ 19 คุณกัญญนันทน โชโต 

ลําดับที่ 7 และ 11 คุณกาญจณา ขันทกะพันธ 

ลําดับที่ 1  คุณพรพิมล แสนสุข 

ลําดับที่ 17 และ 19 คุณกีรัตยา เจริญมาก 

ลําดับที่ 19 คุณเกียรติภูมิ ประจักษเลิศวิทยา
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              หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 

(องคประกอบท่ี 6 ) 

ตารงท่ี 5.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 6  

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 3 3 

 

ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

ไมมี   

   

 

ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/

คณะ/สถาบนัโดยมสีวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวม 

     ระบบการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู อธิบายไดดังน้ี 

 การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

1. การบริหารงบประมาณ 

     การดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเคมี และคาใชจายในสวนของบุคคลากร งบลงทุน

จะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล  สําหรับหมวดคาใชสอย

และเงนิอุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม  

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูที่

เหมาะสม มีอุปกรณ หองเรียน สื่อการเรียนการสอนและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอโครงขายที่

สามารถคนควา สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย  ซึ่ง

ทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังน้ี 

(1) หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพิ่ม

ทักษะการใชคอมพิวเตอร  โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม

เฉพาะทางของสาขาวิศวกรรมเคมี 

(2) หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร และของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปน

แหลงรวบรวมเอกสาร ตํารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน 

(3) ครุภัณฑของหนวยปฏิบัติการการถายโอนความ

รอน  การถายโอนมวลและความรอน  หนวยปฏิบัติการ

ของแข็ง  ชุดทดลองเคร่ืองมือวัดคุม  และชุดควบคุม

กระบวนการ 

(4) เคร่ืองมือวิเคราะหขั้นสูง เชน Gas 

chromatography, High Performance Liquid 

Chromatography, Particles size and surface analyzer, 

UV spectroscopy,  Atomic absorption และอ่ืนๆ 

(5) หองทํางานสําหรับนักศึกษา 

3.  การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม 

     การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมจะมีการ

ปรับปรุงทุกป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

(1) ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและ

อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและตําราที่

เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทํา

วิทยานิพนธ 

(2) ประสานงานระหวางภาควิชาฯและคณะฯเพื่อ

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียนและทําวิจัย

เพื่อใชในหองปฏิบัติการ 
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

4.  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                                                     

     การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมีเปาหมาย

เพื่อใหหลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง  โดยการ

ประเมินดานความเพียงพอดานตํารา วารสาร วารสาร

ออนไลน อุปกรณในหองปฏิบัติการ  ดานโสตทัศนอุปกรณ

และระบบเครือขาย  จะใชการจัดทําสถิติ  ความถี่การใช  

ความพึงพอใจของผูใช ความเร็วของระบบเครือขาย  (WiFi) 

ตอนักศึกษา หรือจํานวนชั่วโมง    

 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือ

แนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใหอาจารย

ประจําหลักสูตรมีสวนรวม 

     กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดูแลและดําเนินการการ

บริหารงบประมาณ การประเมินและสํารวจการใชงานของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยู การจัดหาเพิ่มเติม และการ

ประเมินความพึงพอใจ 

 

3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน 

     มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเขาที่ประชุม 

ของภาคและทีมบริหารและเสนอแนวทางการปรับปรุง

แกไขอยางสม่ําเสมอ  

     ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามผลการใช 

ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากนักศึกษา และได

มีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  

 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทาง

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตามผลการประเมิน (ใน

วงรอบตอไป) 

     การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอตาม
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ตัวบงชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ความจําเปนของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถเขาพบ

เพื่อตามความตองการ นอกเหนือจากการมีการจัดประชุม

กับนักศึกษา 

 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบาย

ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทาง

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

     การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอทํา

ใหการจัดเตรียมและการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุก

ภาคสวนไดเกิดประโยชน และทําใหการทํางานของ 

นักศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น  

 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู)หากพบวาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ท่ีดําเนินการไดผลดีเย่ียมตามท่ีมุงหวัง

อยางตอเน่ือง (3 ป) 

     การปฏิบัติมีผลเปนที่พอใจ แตยังไมถึงกับดี 
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หมวดท่ี 6  

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ตารางท่ี 6.1 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการ

วางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

1. การอธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางของกระบวนการ

ตางๆ ของทุกตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ ควรอธิบายในเชิงระบบ

ที่มีอยูในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชา 

มีความคิดเห็นสอดคลอง

กับกรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนํา

ขอคดิเห็นจาก

กรรมการประเมินมา

วางแผนและปรับใช

สําหรับรอบการ

ประเมนิถดัไป 

2. การดําเนินการจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางของ

กระบวนการในขอที่ 1  น้ันหลักสูตรจะตองเขียนอธิบาย

การดําเนินงานจริงที่สอดคลองกับขอที่ 1  ขางตน 

มีความคิดเห็นสอดคลอง

กับกรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนํา

ขอคดิเห็นจาก

กรรมการประเมินมา

วางแผนและปรับใช

สําหรับรอบการ

ประเมนิถดัไป 

3. การประเมินกระบวนการ จะตองประเมินผล

กระบวนการที่สะทอนผลการดําเนินงานจริงในขอที่ 2  

ขางตน 

มีความคิดเห็นสอดคลอง

กับกรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนํา

ขอคดิเห็นจาก

กรรมการประเมินมา

วางแผนและปรับใช

สําหรับรอบการ

ประเมนิถดัไป 

4. ใหใชความเชี่ยวชาญของอาจารยอาวุโสและมีศักยภาพ

ในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ

ในการสรางทีมวิจัย รวมคณาจารยรุนใหม 

มีความคิดเห็นสอดคลอง

กับกรรมการประเมิน 

หลักสูตรฯ จะนํา

ขอคดิเห็นจาก

กรรมการประเมินมา

วางแผนและปรับใช

สําหรับรอบการ

ประเมนิถดัไป 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางท่ี 6.2 การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  

วันที่สํารวจ .............................  

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 

 

 

ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ตารางท่ี 7.1 ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดาํเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

    

    

    

 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

      ……………………………………………………………………………………………………… 

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………. 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………. 

 

 แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ................. 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

องคประกอบและตัวบงช้ี 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน

เทียบ

เกณฑ 

ผลการ

ประเมนิ 

รายละเอียด

ตัวตั้ง 
ขอมูล

พ้ืนฐา

น 

ขอมูล

ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน

ขอที่ได 

คะแนน

(ระดับ) รายละเอียด

ตัวหาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน    
                                        

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.   

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00 1.00  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต    
                                      4.76 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ความพึงพอใจ

ผูใชบัณฑิต 

4.51   4.51 4.51                             4.51 ดีมาก 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ

ผูสําเร็จการศึกษา    

                                        

 -  (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ถวงน้ําหนัก

ผลงานฯ 

  3.80 380 23.75                             5.00   

คาน้ําหนัก 

0.20 

  0.00                                     

  คาน้ําหนัก 

0.40 

2  0.80                                     

  คาน้ําหนัก 

0.60 

 0.00                                     

  คาน้ําหนัก 

0.80 

  0.00                                     
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องคประกอบและตัวบงช้ี 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน

เทียบ

เกณฑ 

ผลการ

ประเมนิ 

รายละเอียด

ตัวตั้ง 
ขอมูล

พ้ืนฐา

น 

ขอมูล

ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน

ขอที่ได 

คะแนน

(ระดับ) รายละเอียด

ตัวหาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  คาน้ําหนัก 

1.00 

3 3.00                                     

  จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา

ระดับปริญญา

เอกทั้งหมด 

1                                       

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  
  

                                      2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  
  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 นอย 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  

        1 1                     2 2.00 2.00   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
  

        1                       1 1.00 1.00   

องคประกอบที่ 4 อาจารย  
  

                                      4.00 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  
  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 ดี 

4.2 คณุภาพอาจารย  
  

                                    5.00   

4.2.1 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยป.เอก 5   100.00 5.00                             5.00   

  อาจารย

ทั้งหมด 

5                                       
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องคประกอบและตัวบงช้ี 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน

เทียบ

เกณฑ 

ผลการ

ประเมนิ 

รายละเอียด

ตัวตั้ง 
ขอมูล

พ้ืนฐา

น 

ขอมูล

ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน

ขอที่ได 

คะแนน

(ระดับ) รายละเอียด

ตัวหาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

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

  อาจารย

ทั้งหมด 

5                                       

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

ถวงน้ําหนัก

ผลงานฯ 

  10.60 212.00 17.67                             5.00   

  คาน้ําหนัก 

0.20 

0 0.00                                     

  คาน้ําหนัก 

0.40 

5 2.00                                     

  

  

  

  

คาน้ําหนัก 

0.60 

1 0.60                                     

คาน้ําหนัก 

0.80 

0 0.00                                   

  

  

  

  

  คาน้ําหนัก 

1.00 

8 8.00                                 

จํานวน

อาจารยประจํา

หลักสูตร

ทั้งหมด 

5                                   
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องคประกอบและตัวบงช้ี 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน

เทียบ

เกณฑ 

ผลการ

ประเมนิ 

รายละเอียด

ตัวตั้ง 
ขอมูล

พ้ืนฐา

น 

ขอมูล

ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน

ขอที่ได 

คะแนน

(ระดับ) รายละเอียด

ตัวหาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2.4 จํานวนบทความของ

อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

    6.80               5.00   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

จํานวน

บทความที่

ไดรับการ

อางอิง 

17  3.40 6.80                

จํานวน

อาจารยประจํา

หลักสูตร

ทั้งหมด 

5                  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

จํานวน

บทความที่

ไดรับการ

อางอิง 

  0.00 0.00               

จํานวน

อาจารยประจํา

หลักสูตร

ทั้งหมด 
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องคประกอบและตัวบงช้ี 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน

เทียบ

เกณฑ 

ผลการ

ประเมนิ 

รายละเอียด

ตัวตั้ง 
ขอมูล

พ้ืนฐา

น 

ขอมูล

ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน

ขอที่ได 

คะแนน

(ระดับ) รายละเอียด

ตัวหาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

จํานวน

บทความที่

ไดรับการ

อางอิง 

  0.00 0.00               

จํานวน

อาจารยประจํา

หลักสูตร

ทั้งหมด 

                  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
  

        1 1 1 1                 4 4.00 4.00 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน    

                                      2.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 ปาน

กลาง 

5.2  การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน    

        1 1                     2 2.00 2.00   

5.3 การประเมินผูเรียน 
  

        1 1                     2 2.00 2.00   

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

จํานวนตัวบงชี้

ตาม TQF ที่

ดําเนินการได

จริง 

10   83.33 4.00                             4.00   
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องคประกอบและตัวบงช้ี 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน

เทียบ

เกณฑ 

ผลการ

ประเมนิ 

รายละเอียด

ตัวตั้ง 
ขอมูล

พ้ืนฐา

น 

ขอมูล

ถวง

น้ําหนัก 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

ระบุหมายเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน

ขอที่ได 

คะแนน

(ระดับ) รายละเอียด

ตัวหาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนตัวบงชี้

ตาม TQF 

ทั้งหมด 

12                                      

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
  

                                      3.00 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

  

        1 1 1                   3 3.00 3.00 ปาน

กลาง 

คาเฉลี่ยสําหรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน                                          3.19 

                                          
ดี 

*ไมรวมองคประกอบที่1
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