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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 จุดแข็งของหลักสูตร คือ การมีคณาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้ง
ในด้านคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การทํางานจริง จึงทําให้ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสภาวิศวกร ได้รับคะแนนประเมิน 15 คะแนนเต็ม และมีคะแนนประเมินการสอนโดยนักศึกษาอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก  อย่างไรก็ตามพบว่า ในการควบคุม กํากับ ให้คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดทํา มคอ. 3 และ 5 ภายในเวลา
ที่กําหนด ยังเป็นปัญหา เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลจึงไม่สามารถกํากับดูแลได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการ
จัดการหลักสูตรในหลายประเด็นยังไม่มีขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นระบบเพ่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
ประวตัิความเป็นมาของหลักสูตร 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และต้องการวิธีการแก้ไขที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดในด้านการลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งจะลดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดขึ้นด้วย ดังน้ันจึงมีการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ขึ้นเพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดวิศวกรผู้มีความรู้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักสูตรน้ีมีการปรับปรุง
เพ่ือเน้นแนวทางวิชาการเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น แทนที่จะรอการแก้ไขที่ปลายทางเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
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สรุปคะแนนแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ประเมินโดย
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน   

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ไม่ผ่าน 
เอกสาร มคอ. ไม่ครบถ้วน

ตามเวลาท่ีกําหนด 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.97  

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

2.14 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 1  

3.1 การรับนักศึกษา 1  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 2.33  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5  

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 5  

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 1  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 0.75  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1  

5.3 การประเมินผู้เรียน 1  

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1  

ค่าเฉล่ียสําหรับการประเมินคุณภาพใน 1.53  
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ประจําปีการศกึษา 2557 วันที่รายงาน 11 สิงหาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25490101106305 
 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จํานวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เน่ืองจาก ไม่ได้จัดทํารายงาน มคอ. 3 และ 5 ทุกวิชา ภายในเวลาที่กําหนด 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2) 

ตําแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน หมาย

เหตุ 
ตรง 

สัม 
พันธ์ 

1 รองศาสตราจารย์  
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 
3-9003-00376-56-8 

1. รองศาสตราจารย์  
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 
3-9003-00376-56-8 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2527 
M.Eng. (Environmental 
Engineering), AIT, 2532 
D.Eng. (Environmental 
Engineering), AIT, 2539 

   

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
3-9099-00584-29-1 
 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
3-9099-00584-29-1 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2539 
M.Eng.Sc. (Environmental 
Engineering), Melbourne 
University, Australia, 2543 
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.
สงขลานครินทร์, 2554 

   

3 นางสาววัสสา  คงนคร 
3-9299-00393-28-3 

3 นางสาววัสสา  คงนคร 
3-9299-00393-28-3 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.
สงขลานครินทร์, 2544 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
D. Eng (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), University of 
Montpellier II, France, 2551 

   

4 นายวินิจ จึงเจริญธรรม 
3-9098-0088439-1 
อาจารย์ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
พยอม รัตนมณี 
3-9001-00540-50-0 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
M.Eng. (Water Resources 
Engineering), AIT, 2541 

   

5 รองศาสตราจารย์  
สราวุธ จริตงาม 
3-9699-00051-44-7 
 

5 รองศาสตราจารย์  
สราวุธ จริตงาม 
3-9699-00051-44-7 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2534 
M.Eng. (Geotechnical 
Engineering), Nanyang 
Technological University, 
Singapore, 2538 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

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

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

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ.2553 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพ่ือการประกันคณุภาพหลักสตูรและการเรยีน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน  

อาจารย์ประจําสูตรน้อยกว่าร้อยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุมทุกคร้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 
 รายงานการประชุมสาขา 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน   

รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ สภาวิศวกร 
 หลักฐานอ้างอิง   

เอกสารการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และ สภาวิศวกร 
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3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน  

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 24 รายวิชา (เฉพาะรายวิชาของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการ
ศึกษา) 

(2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 23 รายวิชา 
 หลักฐานอ้างอิง   

https://tqf.psu.ac.th/ 
 
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 24 รายวิชา (เฉพาะรายวิชาของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มตามแผนการ
ศึกษา) 

(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 23 
รายวิชา 

 หลักฐานอ้างอิง   
https://tqf.psu.ac.th/ 

 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2558  
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 

 หลักฐานอ้างอิง   
https://tqf.psu.ac.th/ 

 
สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 

 ผ่าน เพราะดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะดําเนินงานไม่ผ่านข้อ 1, 3, และ 4 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4 ) 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 1 1 1 
4.2 คุณภาพอาจารย์    
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

60 80 5 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

60 80 5 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

15 92 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 1 1 1 
 

ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
การบริหารอาจารย์ 

สาขาวิชาเสนอรายช่ือไปยังฝ่ายวิชาการของคณะ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ตําแหน่ง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ และความเช่ียวชาญ จากน้ันจึงนําเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบริหารประจําคณะให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และมี
การวิเคราะห์การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี เพ่ือเตรียมหาอาจารย์ทดแทน
หากจะมีการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ 
 
2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 

ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดขึ้น และมีการตรวจสอบเป็นประจําทุกปีในการ
ประชุมสาขาวิชา 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 

มีการประเมินการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนอย่าง
สม่ําเสมอในการกระชุมสาขาวิชา ทําให้มีอาจารย์ครบตามข้อกําหนดของ สกอ. 
 
 
 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป)  
    ไม่ม ี
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับ ปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรบัและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลกัสูตร และการ
บริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน  
    ไม่ม ี
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี 
    ไม่ม ี

- ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรอืแนวทางการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจําหลักสตูร 
กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องทําแผนพัฒนาตนเองใน TOR ว่าจะทําผลงาน

วิชาการเมื่อใด หรือต้องการไปร่วมประชุมทางวิชาการเมื่อใด  
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรแจ้งแผนการทําผลงานวิชาการ หรือการไปร่วมประชุมทาง
วิชาการ ใน TOR  
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนนิงาน  

มีการพูดคุยผลการดําเนินงานตามแผนใน TOR  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
   ไม่ม ี
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ผลการประเมิน 
   ไม่ม ี
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร)หากพบว่า
ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
    ไม่มี 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกจํานวน 4 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 80 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

= 80 x 5/20 = 5 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

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

= 80 x 5/60 = 5 
- ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ จํานวน 4  ผลงาน 
ดังน้ี 

 
1. Supaluk Annop, Porntip Sridang, Udomphon Puetpaiboon and Alain 

Grasmick, Influence of relaxation frequency on membrane fouling 
control in submerged anaerobic membrane bioreactor (SAnMBR), 
Desalination and Water treatment 52, 4102-4110, 30-Jun-57 (Impact 
Factor  =0.92) (ค่านํ้าหนัก 1) 

2.  Annop, S., Sridang, P., Puetpaiboon, U., Grasmick, A., Effect of solids 
retention time on membrane fouling intensity in two-stage 
submerged anaerobic membrane bioreactors treating palm oil mill 
effluent, Environmental Technology, Vol. 35, No. 20, 2634-2642, 7-
Sep-57, (Impact Factor=1.197) (ค่านํ้าหนัก 1) 

3. Khongnakorn, W., Bootluck, W. and Youravong, W. Surface 
Modification of CTA-FO Membrane by CO2 Plasma Treatment, Jurnal 
Teknologi 70:2 (2014) 71-75, 1-Jul-57 ฐานข้อมูล Scopus (ค่านํ้าหนัก 1)

4. Chhun, S., Khongnakorn, W., and Youravong, W. Energy consumption 
for Brine solution recovery in Direct Contact Membrane Distillation, 
Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 256-260, 1-
May-57, ฐานข้อมูล Scopus (ค่านํ้าหนัก 1) 

5. อารยา ทองใส, วัสสา  คงนคร, บุญญา ชาญนอก และสุเมธ  ไชยประพัทธ์, ผลของ
การเติมถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดในระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนไร้อากาศ, 
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมเดอะ 
ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง, กรุงเทพฯ, หน้า 163-164. 

6. พิสิษฐ์ ไตรธเนศ และจรีรัตน์  สกุลรัตน์, ผลกระทบของการหมุนเวียนนํ้าชะมูลฝอย
ต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายของมูลฝอยและการบําบัดนํ้าชะมูลฝอย, ประชุม
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร์ รองเมือง, กรุงเทพฯ, หน้า 95-96. 

7. ตะวัน  ลันกองพูล และจรีรัตน์  สกุลรัตน์, รูปแบบทางเข้าอากาศที่เหมาะสม
สําหรับถังหมักปุ๋ยแบบแพสซีฟ, ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 
26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง, กรุงเทพฯ, หน้า 
166-166. 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

= ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร/จํานวน
อาจารย์ประจําหลังสูตรทั้งหมดx100 = 4.60/5x100 = ร้อยละ 92 
 
คะแนนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร = 92/20x5 = 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    คณะฯ ได้จัดทํารายงานอัตรากําลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยู่และจะเกษียณในปีถัดไป

เป็นประจําทุกปี แล้วรายงานเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือทราบในช่วงต้น
ปีงบประมาณของทุกปี สําหรับหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ประจําลาออกหรือเกษียณอายุใน
ปีการศึกษา 2557 นอกจากน้ีทีมบริหารภาควิชามีการทํารายงานอัตรากําลังเพ่ือแสดง
การคงอยู่และจะเกษียณ เพ่ือประกาศรับอาจารย์เพ่ิมให้เหมาะสมตามภาระการสอน 

- ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
อาจารย์ ต่อการบริหาร
หลักสูตร    

ไม่มีการรายงาน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

 
ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบท่ี 3 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1  3.97 3.97 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

60 42.86 2.14 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 1 1 1 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 1 1 1 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1 1 1 

 
 
 

ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาที่
รับเขา้  

(สน.ตรง+จัดสรร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 

2554  4+26 30 28 27 27 
2555  4+22  -  26 26 24 
2556  5+25  -   -  30 28 
2557 12+18  -   -   -  29 

*หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา้ประกอบด้วย จาก สน.ตรง และ จากการจัดสรรสาขา เม่ือจบปีที่ 1 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา สภาวะเศรษฐกิจ และ การได้งานทํา 
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรบันกัศึกษา 

      การรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมี 2 ช่องทาง รวม 30 คน คือ การรับ
ตรงต้ังแต่ปี 1 และ การจัดสรรสาขาเมื่อจบปี 1 โดยขั้นตอนการรับตรงมีดังน้ี 
     1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทําคุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิสมัครเข้า
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งใหง้านรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2. งานรับนักศึกษาฯ จัดทําประกาศโครงการต่าง ๆ แขวนไว้หน้าเว็บไซต์งานรับ
นักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th และ ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะฯ เพ่ือเตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 
 5. คณะฯ จัดสอบสัมภาษณ์ และส่งผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังงานรับ
นักศึกษา 
 7. งานรับนักศึกษาฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ และ เปิด
ระบบการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ยืนยันสิทธ์ิ ประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และ
ส่งข้อมูลรายช่ือนักศึกษาทั้งหมดมายังคณะฯ  
 
      ส่วนขั้นตอนการจัดสรรสาขาวิชามีดังน้ี 

1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนอย่าง 24 หน่วยกิต เมื่อจบปี 1 เขา้ระบบจัดสรร
สาขาวิชาที่ http://unicorn.eng.psu.ac.th 

2. นักศึกษาเลือกสาขาวิชาในระบบอย่างน้อย 7 อันดับ (จาก 12 สาขาวิชา)  
3. ระบบประมวลผล และแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากปิดระบบ 

 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
      ดําเนินการตามกระบวนการข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการรับนักศึกษา  

มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเพ่ือทบทวนกระบวนการรับ
นักศึกษาและจาํนวนนักศึกษาที่รับได้รวมทั้งผลการเรียนจากโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพนักศึกษาที่รับเข้าและให้ได้จํานวนตามแผน 

  
4) อธิบายการปรบัปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผล
การประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     มีการปรับปรุงคุณสมบัติและจํานวนการรับตรง เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น 
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อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรบันกัศึกษาตามผลการประเมิน 
       ไม่ม ี
 
5) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา ) หากพบว่าระบบ กลไก หรอืแนวทาง
การรับนักศึกษา ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
       ไม่ม ี
 

- การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ของช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 หลังจากการจัดสรรสาขาวิชาเสร็จสิ้น โดย
ให้ข้อมูลระบบการเรียน และเกณฑ์ในการจบ ตามหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวาง
แผนการเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
      ดําเนินการตามกระบวนการข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
      ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมนิ
อยู่ในระดับพอใจมากทีสุ่ด (4.22-4.35)  
 
4) อธิบายการปรบัปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
      ได้มกีารปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เช่น การแจกเอกสารสําหรับข้อมลูที่มี
ความสําคัญ และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถงึมากขึ้น 
  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตาม
ผลการประเมิน 
      ยังไม่ได้ประมวลผลการประเมินโครงการในครั้งถัดมา 
  
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ) หากพบว่าระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ดําเนินการได้ผลดี
เย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
      ไม่มี       
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุมการดูแล การ
ให้คําปรึกษาวิชา การและ
แนะแนวแ ก่ นั กศึ กษ า
ปริญญาตรี 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

      คณะฯ จดัให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ท่าน ดูแลนักศึกษา 5-6 คน 
โดยจัดกิจกรรมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 1 (ปีละคร้ัง) เพ่ือช้ีแจงบทบาท
หน้าที่ ภาระงาน และ จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 (ปีละคร้ังในวัน
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่) เพ่ือให้แลกเปลี่ยนข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

นอกจากน้ี หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ มีการจัดบรกิารให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  

2. ให้บรกิารตอบคําถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network Facebook ของ
หน่วยทะเบียนโดยใช้ช่ือ Rado Tabian   

3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผา่นทางเว็บไซต์ของคณะฯ 
หน้าข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

4. จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องการแนะแนว
การจัดสรรสาขาวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 

5. จัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี (Project Day)  
 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
ดําเนินการตามกระบวนการข้างต้น 

 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้คําปรกึษาวิชาการและแนะ

แนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
      ไม่ม ี
 
4) อธิบายการปรบัปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการ

ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 
      ไม่ม ี
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 

      ไม่ม ี
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6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุม
การดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่
ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
ไม่ม ี

 
- ก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า งทั ก ษ ะก าร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คอื การให้นักศกึษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 

ดังน้ัน จึงได้จัดให้มีวิชาหรือกิจกรรมหลักที่เน้นการเรียนรู้จริง ในปีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 

     ช้ันปีที่ 1 ปรับวิชา Introduction to Engineering ให้เป็นการทํางานเป็นกลุ่ม
เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม แทนการสอบกลางภาคและปลายภาค 

     ช้ันปีที่ 2 ให้นักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติในแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มในวิชา 
Co-Curriculum  

     ช้ันปีที่ 3 ให้นักศึกษาได้ทัศนะศึกษาและฝึกงานสถานประกอบการด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

     ช้ันปีที่ 4 ให้นักศึกษาได้ทําโครงงานที่เป็นปัญหาจริงจากสถานประกอบการ
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ได้นําเสนอผลงานร่วมกับสถาบันที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอีก 2 สถาบัน ในพ้ืนที่ภาคใต้ (ม.ทักษิณ และ ม.วลัยลักษณ์) 

 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดําเนินการตามกระบวนการข้างต้น 
 

3) อธิบายการประเมินผลการพฒันาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

      ไม่ม ี
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

      ไม่ม ี
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามผลการประเมิน 

      ไม่ม ี
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง) หากพบว่าระบบ 
กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 
(3 ปี) 
ไม่ม ี
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาที่รับเขา้ และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่
คงคา้งอยู ่

จํานวนที่
หายไป 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 
2554 30 16 11 3 90.0 
2555 26 0 24 2 92.3 
2556 30 0 28 0 93.3 
2557 30 0 29 1 96.7 

 
 

- การสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จํานวน
ที่

รับเขา้ 

อัตราการสําเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2554 30 16 53.3 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา 
เน่ืองจากมีนักศึกษาตกออก 3 คน นักศึกษาจํานวน 6 คน ย้ายมาจากสาขาอ่ืนหรือได้รับ
การจัดสรรในภาคการศึกษาที่ 2 จึงทําให้ไม่สามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 4 ปี 
ตามแผนการศึกษา ดังน้ัน หากพิจารณาจากนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรสาขาตามแผน
จํานวน 21 คน จะมีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติร้อยละ 76 

- ความ พึ งพอใจ ต่อการ
บริหารหลักสูตร และผล
การจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

ไม่มีการรายงาน 
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ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 
 จํานวน 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  23 
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําและศึกษาต่อ  17 
3. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  8 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวนบัณฑิต

ที่จบการศึกษาทั้งหมด 
34.78 

5. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 3.97 
 
ตารางที่ 3.5   (สําหรบัหลักสูตรระดับปรญิญาตรี) ภาวการณ์มีงานทําของบณัฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
วันที่สํารวจ 30 มิถุนายน 2558 (บัณฑิตที่สาํเร็จปีการศึกษา 2555) 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน ร้อยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 28 - 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 28 100 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 
5 
7 

 
 

17.86 
25 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา - - 
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 5 17.86 
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 2 7.14 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา บวกจํานวน
บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 

12 42.86 

 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
จากข้อมูลพบว่า บัณฑิตร้อยละ 30 (9 คน) ยังไม่ได้ทํางาน ในช่วงที่เก็บข้อมูล ซึ่งพบว่าส่วนหน่ึงต้องช่วยงานของ
ครอบครัว และ ส่วนหน่ึงรอสอบใบประกอบวิชาชีพ 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
 

ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 1 1 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1 1 1 

5.3 การประเมนิผู้เรียน 1 1 1 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.5 58.33 0 

 
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U
ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผ่าน 

224-211 
Chemistry for 
Environmental 
Engineering 

1/2557 23.08 10.26 23.08 20.51 10.26 2.56 7.69       2.56  39 39 

224-213 
Principles of 
Environmental 
Engineering 

1/2557 5.13 17.95 15.38 12.82 12.82 17.95 17.95         39 39 

224-321 Unit 
Operations for 
Environmental 
Engineering 

1/2557 8.7 8.7 8.7 17.39 17.39 8.7 17.39       13.04  23 23 

224-331 Solid 
Waste 
Management 

1/2557 5 5 10 30 15 5 30         20 20 

224-341 Air 
Pollution and 
Control 

1/2557 20 20 10 10 15 10 15         20 20 

224-421 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

1/2557 14.29 14.29 9.52 14.29 19.05 4.76 14.29 9.52        21 19 

224-423 Water 
Pollution and 
Water Quality 
Management 

1/2557 33.33 33.33 8.33 25            12 12 

224-463 Safety 
Engineering 

1/2557 29.17 45.83 16.67 8.33            24 24 

224-482 
Computer 
Applications 
for 
Environmental 

1/2557 50 33.33 16.67             24 24 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U
ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผ่าน 

Engineering 
224-490 
Project 
Proposal Study 

1/2557 100               21 21 

224-001 Co-
Curricular 
Activities 

2/2557 100               32 32 

224-212 
Biology and 
Microbiology 
for 
Environmental 
Engineering 

2/2557 18.75 28.13 28.13 18.75  6.25          32 32 

224-322 Unit 
Processes for 
Environmental 
Engineering 

2/2557 15 10 10  40 10 15         20 20 

224-323 
Environmental 
Engineering 
Laboratory 

2/2557 8.33 16.67 41.67 20.83 8.33 4.17          24 24 

224-324 Water 
Supply 
Engineering 
and Design 

2/2557 5 20 10 30 35           20 20 

224-371 
Industrial 
Pollution and 
Control 

2/2557  16.67 16.67 50 16.67           18 18 

224-422 
Building 
Sanitation 

2/2557 30.43 13.04 21.74 17.39 13.04 4.35          23 23 

224-431 Waste 
Recovery and 
Recycling 

2/2557 66.67 33.33              9 9 

224-432 
Hazardous 
Waste 
Management 

2/2557 45.45 27.27 18.18 9.09            11 11 

224-461 
Environmental 
Impact 
Assessment 

2/2557 41.67 8.33 8.33 8.33 33.33           12 12 

224-490 
Project 
Proposal Study 

2/2557 100               2 2 

224-491 
Environmental 
Engineering 
Project 

2/2557 66.67 14.29 19.05             21 21 

224-399 
Practical 
Training 

3/2557           14.29 85.7    21 21 

หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา 
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ตารางที่ 4.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
     ทุกปีจะรวบรวมข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 และ 6 รวมท้ังจากการสนทนากับบัณฑิต
ในช่วงรับปริญญา เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน 
จากน้ัน ทุกๆ 5 ปี จะจัดต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและแผนการเรียนให้เหมาะสมและทันสมัย 
รวมทั้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของสภาวิศวกร จากน้ันจึงส่งร่างปรับปรุง
หลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  4 ท่าน พิจารณา ก่อนส่งให้กรรมการวิชาการ คณะฯ 
กรรมการประจําคณะฯ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลําดับ 
 
2) แนวทางการออกแบบหลักสตูร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ดําเนินการตามกระบวนการข้างต้น 
  
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาการ คณะฯ กรรมการประจําคณะฯ 
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร และ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
    ดําเนินการตามกระบวนการในข้อ 1 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เม่ือถึงรอบ-รอบ 5 
ปี หรือ รอบ 1 ปี)   
    มีรายวิชาที่ทันสมัย ตามความต้องการของตลาดมากข้ึน 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่าระบบ กลไก หรือ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 
ปี หรือสามรอบ) 
    ไม่ม ี

- การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชาน้ันๆ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกําหนดผู้สอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดรายวิชาให้ผู้สอนสอนกระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ที่

เป็นวิชาบังคับ ตามความเช่ียวชาญหลักของอาจารย์แต่ละท่าน และกระจายภาระงาน
สอนให้ใกล้เคียงกัน 

กรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งและติดตามให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องส่ง มคอ.3 
ภายในเวลาที่กําหนด  

กรรมการบริหารหลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์นําปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นหัวข้อ
โครงงานของนักศึกษาเพ่ือให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง และบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางกําหนดผู้สอนการกํากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตร ี
ก่อนเปิดภาคการศึกษา จะมีการทบทวนและเปรียบเทียบภาระงานสอนของอาจารย์

แต่ละท่าน เพ่ือเตรียมความพร้อมและกระจายภาระงานให้ใกล้เคียงกัน 
กรรมการบริหารหลักสูตรไม่สามารถกํากับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ส่ง มคอ.3 

ภายในเวลาที่กําหนดได้  
หัวข้อโครงงานจะสอดคล้องกับปัญหาจริงที่ได้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

 
3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

     ไมม่ีระบบติดตามอย่างเข้มงวด ทําให้อาจารย์บางท่านไม่จัดทํา มคอ. 3 ภายในเวลา
ที่กําหนด 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 
ไม่ม ี

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน 
(มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ

- การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 )  
- การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี ที่มี
การบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 
ไม่ม ี

 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการ
สอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามท่ี
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

    ไม่ม ี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.
7) 

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

ภายในเวลาที่กําหนด  
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
6 7) 
กรรมการบริหารหลักสูตรไม่สามารถกํากับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ส่ง มคอ.5  

ภายในเวลาที่กําหนดได้  
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

     ไม่มีระบบติดตามอย่างเข้มงวด ทําให้อาจารย์บางท่านไม่จัดทํา มคอ. 5 ภายในเวลา
ที่กําหนด 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 
ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสตูร (มคอ.5 6 7)ตามผลการประเมิน   
ไม่ม ี

 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)   

     ไมม่ ี
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

 

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

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 



3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี 1 รายวิชาที่ไม่จัดทํา มคอ.3  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี 1 รายวิชาที่ไม่จัดทํา มคอ.5  

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

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 



6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

มีอาจารย์ประจํา จํานวน 5 คน ทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อยปี
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

หน่ึงครั้ง ละ 1 ครั้ง ดังน้ี  
 รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์, The 

11th International Symposium on 
Sountheast Asian Water 
Environment (SEAWE11), 26-28 
พ.ย.2557 

 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์, The 7th 
International conference on 
engineering technology (ICET-
2015), 18-21 มิ.ย.2558  

 ดร.วัสสา คงนคร, ฟังบรรยาย AGS-
Asia Industrial Collaboraton 
Workshop Ser.1 (Mitsubishi 
Rayon) Recent Advances in 
MBR-RO Technology  ,1st IWA 
Conference on Municipal Water 
Management and Sanitation in 
Developing Countries, 30-4 ธ.ค.
2557 

 ผศ.พยอม รัตนมณี, 2nd China-
ASEAN Countries Marine 
Cooperation Forum, 12-17 ธ.ค.
2557 

 รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม, ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 6/2557, 18-19 ก.ย.
2557 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 



11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสูตร เฉลีย่มากกว่า 3.5 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มี ต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.5 



 
- รวมตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 
- ตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ที่ระบุไว้ในปีนี้ 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
ไม่มีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
- - - - - - 

 
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
- - - - 
- - - - 

 
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
- - - - - 
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ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
ผลการประเมินการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี (ระบุคะแนน) ไม่มี 

224-211 Chemistry for Environmental Engineering 1/2557 4.43   
224-213 Principles of Environmental Engineering 1/2557 4.44   
224-321 Unit Operations for Environmental Engineering 1/2557 4.46   
224-331 Solid Waste Management 1/2557 4.51   
224-341 Air Pollution and Control 1/2557 4.63   
224-421 Wastewater Engineering and Design 1/2557 4.71   
224-423 Water Pollution and Water Quality Management 1/2557 4.95   
224-463 Safety Engineering 1/2557 4.82   
224-482 Computer Applications for Environmental Engineering 1/2557 4.21   
224-490 Project Proposal Study 1/2557  ไม่เปิดประเมิน  
224-001 Co-Curricular Activities 2/2557 4.52   
224-212 Biology and Microbiology for Environmental 
Engineering 

2/2557 4.54   
224-322 Unit Processes for Environmental Engineering 2/2557 4.46   
224-323 Environmental Engineering Laboratory 2/2557 4.46   
224-324 Water Supply Engineering and Design 2/2557 4.32   
224-371 Industrial Pollution and Control 2/2557 4.52   
224-422 Building Sanitation 2/2557 4.55   
224-431 Waste Recovery and Recycling 2/2557 4.89   
224-432 Hazardous Waste Management 2/2557 4.67   
224-461 Environmental Impact Assessment 2/2557 4.77   
224-490 Project Proposal Study 2/2557  ไม่เปิดประเมิน  
224-491 Environmental Engineering Project 2/2557  ไม่เปิดประเมิน  
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้คะแนนประเมนิมากกว่า 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
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ผลการประเมินรายวิชา และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี (ระบุคะแนน) ไม่มี 

224-211 Chemistry for Environmental Engineering 1/2557 4.29   
224-213 Principles of Environmental Engineering 1/2557 4.27   
224-321 Unit Operations for Environmental Engineering 1/2557 4.29   
224-331 Solid Waste Management 1/2557 4.29   
224-341 Air Pollution and Control 1/2557 4.47   
224-421 Wastewater Engineering and Design 1/2557 4.78   
224-423 Water Pollution and Water Quality Management 1/2557 4.96   
224-463 Safety Engineering 1/2557 4.86   
224-482 Computer Applications for Environmental Engineering 1/2557 4.57   
224-490 Project Proposal Study 1/2557 4.74   
224-001 Co-Curricular Activities 2/2557  ไม่มี  
224-212 Biology and Microbiology for Environmental 
Engineering 

2/2557 4.44   
224-322 Unit Processes for Environmental Engineering 2/2557 4.11   
224-323 Environmental Engineering Laboratory 2/2557 3.91   
224-324 Water Supply Engineering and Design 2/2557 4.03   
224-371 Industrial Pollution and Control 2/2557 3.89   
224-422 Building Sanitation 2/2557 4.45   
224-431 Waste Recovery and Recycling 2/2557 5.00   
224-432 Hazardous Waste Management 2/2557 4.61   
224-461 Environmental Impact Assessment 2/2557 4.75   
224-490 Project Proposal Study 2/2557 5.00   
224-491 Environmental Engineering Project 2/2557 4.57   
หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีความพึงพอใจรายวิชา น้อยกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยม ี2 รายวิชาที่ได้คะแนน
ประเมินตํ่ากว่า 4 ทั้งน้ี เน่ืองจากความรู้ที่ได้รับไปเป็นไปตามความคาดหวังของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม คะแนนประเมิน
รายวิชาโดยเฉล่ีย สูงกว่า 4 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี 
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ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ความรู้ ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่ - คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ – คน 
 
 

ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ประชุมวิชาการ/นําเสนอ
ผลงาน/วิทยาการ 

5 2 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ 

สัมมนาภาควิชา 3 2 รับทราบแนวทางการประกันคุณภาพ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6 ) 

 
ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 1 1 

 
 

ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์อง
หลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

การกํากับให้อาจารย์ผู้สอนทกุท่านจัดทํา 
มคอ.3 4 5 6 ภายในเวลาที่กําหนด และ 
ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุท่านเข้า
ร่วมประชุม 

ไม่ม ี การประชุมทําความเข้าใจและขอ
ความร่วมมือ 

 
 
 
ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/
คณ ะ /สถาบัน โดยมี ส่ วน ร่ วมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 
    มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างสม่ําเสมอเพ่ือ 
- ตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้มี

ครบถ้วนตามข้อกําหนดของสภาวิศวกร  
- จัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน 
- จัดสรรพ้ืนที่ในการทําโครงงานอย่างพอเพียง 
- จัดสรรพ้ืนที่สําหรับนักศึกษาใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 
    ดําเนินการตามกระบวนการข้างต้น 
 

- จํ าน วนสิ่ งส นั บ ส นุ นการ เรี ยน รู้ ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
3) อธิบายการประเมินการดําเนนิงาน 
    ติดตามข้อเสนอแนะและขอ้เรียกร้องของนักศึกษา และนํามาพิจารณา
ในการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
    จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
     ไมส่ามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ทุกรายการเน่ืองจาก
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) หากพบว่า
ระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ดําเนินการ
ได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
    ไม่ม ี
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน 

 
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้เพียงพอในการทํางาน 
และสามารถได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
เน่ื องจากมีประสบการณ์ การทํ า
โครงงานนักศึกษา แต่ควรส่งเสริมให้
มีทักษะทางด้านบุคลิกภาพและการ
กล้าแสดงออก และ พัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

ควรเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้าน
บุคลิกภาพและการกล้าแสดงออก และ 
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ให้นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนออย่าง
มืออาชีพในวิชาโครงงาน ช้ันปีที่ 4 
และช้ีให้เห็นถงึความสําคัญของ
บุคลิกภาพและการกล้าแสดงออก 
ต่อความก้าวหน้าในการทํางาน 
และ กําหนดให้นักศึกษาเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell 
Me More อย่างต่อเน่ือง และ
กําหนดเป็นคะแนนส่วนหน่ึงของ
วิชาโครงงาน 

อาจารย์มีคุณภาพในระดับสูง และ
ควรเพิ่มอัตรากําลังอาจารย์ที่ตรงกับ
สาขามากข้ึน 

ต้องเพ่ิมอัตรากําลังอาจารย์ที่ตรงกับ
สาขา 

ดําเนินการเปิดรับอาจารย์สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ิมจํานวน 1 
อัตรา เรียบร้อยแล้ว 

เน้ือหารายวิชาครอบคลุม นักศึกษา
สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริง 
จึงควรปรับปรุงรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทนัสมัย ปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ.2559 ให้มี
เน้ือหาทันสมัย และส่งเสริมใน
อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอด
ประสบการณ์ทํางานจริงให้
นักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ 

จัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้
พร้อมใช้งาน 

จัดหาเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ที่ทนัสมัยให้
พร้อมใช้งาน 

จัดลําดับความสําคัญของเครือ่งมือ 
ครุภัณฑ์ พ้ืนฐาน และจัดไว้ในแผน
จัดซื้อครุภัณฑ์ อย่างต่อเน่ือง  
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ)  
วันที่สํารวจ 24 สิงหาคม 2558 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่ม ี ไม่ม ี
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน   ไม่ม ี
 
 
 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ควรส่งเสริมใหม้ีทักษะทางด้านบุคลิกภาพและการกล้า
แสดงออก และ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ควรเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านบุคลิกภาพและ
การกล้าแสดงออก และ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 
ให้นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนออย่างมืออาชีพในวิชาโครงงาน ช้ันปีที่ 4 และช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของบุคลิกภาพและ
การกล้าแสดงออก ต่อความก้าวหน้าในการทํางาน และ กําหนดให้นักศกึษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell 
Me More อย่างต่อเน่ือง และกําหนดเป็นคะแนนส่วนหน่ึงของวิชาโครงงาน 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 
ไม่มี - - - 

หมายเหตุ เนือ่งจากปีนีเ้ปน็ปีแรกที่ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จึงยังไม่มีการปรับปรุงจากปีที่แล้ว 
 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
ไม่ม ี
 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชาฯ)  
ไม่ม ี

 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     

 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
 
 

 
 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรบัปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการการพัฒนาความรูด้้านการ
ประกันคุณภาพ 

พ.ศ. 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 

มาตรการสําหรับอาจารย์ที่ไม่จัดทํา 
รายงาน มคอ. ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

พ.ศ. 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 

การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา พ.ศ. 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 
การวัดความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของอาจารย์และนักศึกษา 

พ.ศ. 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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แบบฟอร์มคาํนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนิน
งาน 

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

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

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน                                      
1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.   

        1 1
  

                1   3   ไม่
ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต                                    3.06 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึง
พอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

3.97  3.97 3.97               3.97 ดี 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา    

                   

-(ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

จํานวน
บัณฑิตที่ได้
งานทําฯ 

12  42.86 2.14               2.14  

จํานวน
บัณฑิตที่
ตอบฯ 

28                    

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา                                          1.00 
3.1 การรับนักศึกษา            1            1 1.00 1.00 น้อย 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา            1            1 1.00 1.00  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา            1            1 1.00 1.00  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์                           2.33 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์            1             1.00 1.00 ปาน

กลาง 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

                   5.00 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนิน
งาน 

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

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

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย์ป.
เอก 

4   80 20.00               5.00  

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                     

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+
ศ. 

4   80.00 6.67               5.00 

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                                    

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  4.60 92.00 23.00                             5.00 

  ค่าน้ําหนัก 
0.20 

3 0.60                                  

  ค่าน้ําหนัก 
0.40 

0 0                                 

  ค่าน้ําหนัก 
0.60 

0 0                                    

  ค่าน้ําหนัก 
0.80 

0 0                                    

  ค่าน้ําหนัก 
1.00 

4 4.00                                    

  จํานวน
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                                     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนิน
งาน 

คะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวน

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

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์            1                        1.00 1.00  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน    

                                   0.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร           1                      1.00 1.00 น้อย 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

        1
  

                     1.00 1.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน           1                      1.00 1.00 
5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จํานวนตัว
บ่งชี้ตาม 
TQF ที่

ดําเนินการ
ได้จริง 

7  58.33 0                           0.00 

  จํานวนตัว
บ่งชี้ตาม 

TQF 
ทั้งหมด 

12                                 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                        1.00 
6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้            1                      1.00 1.00 น้อย 
ค่าเฉลี่ยสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน  
  

                          

  
  
  
  
  

1.55 

ไม่ได้
มาตร
ฐาน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรตัน์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) ดร.วัสสา คงนคร 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.ธนิยา เกาศล หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดี/ผู้อํานวยการ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


