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บทสรุปผูบ้ริหาร  
 
การบริหารหลกัสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คนเป็นผู้รับผิดชอบ โดย
มีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้กํากับดูแล และคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ 
และอาจารย์ผู้สอนติดตาม และรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรโดย
กระทําทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ในการวิจัย  และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า เขี ย น
ผลงานทางวิชาการ 

จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ 

นักศึกษารู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหา
และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ให้นักศึกษานําปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมปัจจุบันเป็นหัวข้อใน
การศึกษาทํางานวิจัย 

นักศึกษามีข้อเสนอแนะจาก
ก ารศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ปัญ ห าที่
เกิดขึ้น 

นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

มี ก ารสั มมน าใน หั วข้ อก าร
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลใน
บทความทางวิชาการ 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูลในบทความ
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้องตาม
หลักสากล 

 
จุดแข็ง 
  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพร้อมในการสอน มีคุณภาพสูงทั้งในด้านคุณวุฒิและผลงาน
ตีพิมพ์ มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย สามารถผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และของประเทศ  
 
จุดอ่อน 
  นักศึกษารับเข้าในหลักสูตรยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจมีปัจจัยมาจากการได้งานทํา
ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดและบริษัทต่างๆ ทําให้มีนักศึกษาเรียนต่อ
ในระดับปริญญาโทไม่มากตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ นักศึกษาขาดทักษะการวิเคราะห์งาน อุปกรณ์ 
เครื่องมือและครุภัณฑ์ยังขาดที่มีความทันสมัย 
 
 



   

2/56 
 

  

สรุปคะแนนแต่ละองค์ประกอบ  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ประเมินโดย
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน   

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.63  

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

5  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   

3.1 การรับนักศึกษา 1  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   

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   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1  

5.3 การประเมินผู้เรียน 1  

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1  

ค่าเฉล่ียสําหรับการประเมินคุณภาพใน 2.13  
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ประวัติความเป็นมาของหลกัสูตร 
 
การพัฒนาที่จําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนเมือง ต้องการการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้หลากหลายสาขา เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างย่ังยืน กล่าวคือ 
เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องไปด้วยกัน ดังน้ันการพัฒนาทางด้านความรู้ทางด้าน
วิชาการเพ่ือนําไปใช้ในการป้องกันและประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
สิ่งจําเป็น เน่ืองจากเป็นปัญหาระดับโลกมีการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากทั้งระดับนโยบายและประเด็นปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่วิภาควิจารณ์กันในวงกว้าง เช่นปัญหามลพิษและการบําบัด ปัญหาโลกร้อน 
หรือพลังงานทดแทนเป็นต้น ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ นักวิจัย หรือการร่วมศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ดังน้ันการทบทวนเน้ือหารายวิชาและโครงสร้าง
ของหลักสูตรให้ทันสมัยจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่ มีความเช่ือมโยงกันอย่างแยกไม่ออกกับ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ทั้งในภาคใต้และระดับประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบไม่โดยตรงก็โดยอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม หากละเลยแล้วการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจคงดําเนินไป
ไม่ได้ อีกทั้งปัจจัยด้านกฎหมาย เช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 
ซึ่งมีข้อกฎหมายรายละเอียดมากมายที่ล้วนแล้วแต่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้าน
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้นในสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ไปช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้กลไกการใช้กฎหมายดําเนินไปได้และลดปัญหาที่จะ
ส่งผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือพวกเราทุกคน 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ ชัดเจนแล้วว่าองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นเสมือนเก้าอ้ีสามขาในกลไกการพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืน คําว่าย่ังยืนมีนัยสําคัญคือ
การท่ีองค์กรไม่ว่าระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือโลก สามารถเจริญเติบโตและขับเคล่ือนไปได้ด้วยตัวเอง 
หากละเลยปัจจัยใดไปแล้วองค์กรย่อมไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป ทั้งน้ีคําว่าเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมไม่จําเป็นต้อง
หมายถึงความสลับซับซ้อน มีราคาแพง หรือต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถนํามา
แก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึงและย่ังยืนได้ แต่หากองค์ความรู้ของท้องถิ่นหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับชุมชนน้ันๆได้ดังจะเห็น
หน่วยงานท่ีมีการวิจัยเช่ือมโยงกับชุมชนอันเป็นภาพสะท้อนของการพัฒนาทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมควบคู่กันไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสม เพ่ือเกิดประโยชน์คุ้มค่าและรวมถึงการค้นคว้าวิจัยเชิงลึกเพ่ือการต่อยอดทั้งการวิจัยและ
การประยุกต์ด้วยเช่นกัน 
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ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์
ความรู้และทักษะในกรอบวิชาชีพขั้นสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพเชิงวิจัยในการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ งานวิจัยอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม พร้อมกับมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณท่ีดีงามสําหรับการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ให้กับประเทศไทย ที่สามารถรองรับกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาไปพร้อมกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่สําคัญประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย การบําบัดมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีสะอาด การจัดการและกําจัด
ขยะมูลฝอย และขยะอันตราย เทคโนโลยีเหล่าน้ีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกภาคส่วนของการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้เป็นไปได้อย่างย่ังยืน กล่าวคือเกิดการป้องกัน บําบัด และลดมลพิษจาก
แหล่งกําเนิดได้แก่ ชุมชน  อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถปล่อยเข้าสู่
สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษเพ่ิมขึ้น และสามารถหมุนเวียนทรัพยากร
ต่างๆที่ผ่านการบําบัด เช่น นํ้า ของที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต หรือการแปรรูปของเสียเพ่ือ
หมุนเวียนใช้ใหม่ ทําให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเกิดความต้องการ
บุคลากรทั้งวิศวกรและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับขั้น
สูงเพ่ือเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหานําไปสู่งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานในงานที่
ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมระบบบําบัดและลดมลภาวะให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานกําหนด และไม่
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมถึงวางแผนระบบการจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับ
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัวโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม 
วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้วิชาการที่ทันสมัยเพ่ืองานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะเชิงวิศวกรรมข้ันสูงด้านการ
ออกแบบ ควบคุม ดูแลกระบวนการ หน่วยปฏิบัติการด้านการบําบัดมลพิษนํ้า อากาศ ขยะมูลฝอย 
ของเสียอันตราย และมีศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง งานวิจัย และปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และท้องถิ่น 
 (2) เพ่ือผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานหัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และของประเทศ  
 (3) เพ่ือให้บริการและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งของภาคราชการและเอกชนทั้งใน
ด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งต้องใช้ความรู้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ตลอดจนการแลกเปลี่ยน และ
ช่วยเหลือในด้านความรู้ ระหว่างนักวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ประจําปีการศกึษา 2557 วันที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร ................................ระดับปริญญาโท 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อท่ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิด

สอน 
หมายเหตุ

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม 
3-9699-00051-44-7 

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 
3-8599-00085-87-3 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์,2533 
M.Eng,Geotechnical  
Engineering,AIT, 2538 
Ph.D.(Civil and  
Environmental Engineering), 
U. of Wisconsin-Madison, 
USA,2545 

  ปรับปรุง
ใหม่โดย
การ
เห็นชอบ
จากท่ี
ประชุม
กรรมการ
ประจํา
คณะ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

3-3099-01399-54-0 
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 
3-3099-01399-54-0 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล),     
ม.เกษตรศาสตร์,2537 
M.S.(Environmental 
Engineering),Iowa State U., 
USA,2540 
Ph.D.(Biological and 
Agricultural Engineering), 
North Carolina State U., 
USA,2545 

  

ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล 
3-1998-00003-36-7 

รศ.ดร.ธนิยา เกาศล* 
3-1998-00003-36-7 

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), 
ม.เกษตรศาสตร์,2538 
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
ม.เกษตรศาสตร์,2540 
D. Eng (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering),U. of 
Montpellier II, France, 2550 

  

ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
3-8099-00358-18-7 

ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะ
วงศ ์
3-8099-00358-18-7 

วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2542 
M.Sc. (Environmental 
Management) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544 
Ph.D.(Environmental 

  



   

7/56 
 

  

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิด

สอน 
หมายเหตุ

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550 

ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์* 
3-7399-00168-73-7 

ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ 
3-7399-00168-73-7 

วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2542 
D. Eng (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), U. Montpellier 
II,  France, 2549 

  

หมายเหตุ : * ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ ตํ่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ ตํ่ากว่า รศ .ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคณุสมบัติของอาจารย์ผูส้อน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา),ม.สงขลานครินทร์,2533 
M. Eng (Geotechnical Engineering), AIT, 2538 
Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), U. of 
Wisconsin Madison, USA, 2545 

  

2 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), ม.เกษตรศาสตร์,2537 
M.S. (Environmental Engineering), Iowa State U., 
USA, 2540 
Ph.D. (Biological and Agricultural Engineering), 
North Carolina State U.,USA, 2545 

  

3 รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์,2538 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.เกษตรศาสตร์,2540 
D. Eng (Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering), U. of 
Montpellier II, France,2550 

  

4 ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2542 
M.Sc. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544 
Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550 

  

5 ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน),ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.เกษตรศาสตร์, 2542 
D.Eng (Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering), U. Montpellier 
II,  France, 2549 

  

6 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
M.Eng.Sc. (Environmental Engineering), Melbourne  
University, Australia, 2543 
Ph.D. (Environmental Management),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554  

  

7 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 2527 
M.Eng (Environmental Engineering),AIT, 2532 
Ph.D. (Environmental Engineering), AIT, 2539 

  

8 ดร.วัสสา คงนคร 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 
Ph.D. (Ginie des Procedes), University of 
Montpellier II, France, 2551 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน 
และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................ 
 
ตารางที ่ 1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลักวิทยานพินธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระ     
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลัก) มี  ไม่มี 

1 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), ม.เกษตรศาสตร์, 
2537 
M.S. (Environmental Engineering), Iowa 
State U., USA, 2540 
Ph.D. (Biological and Agricultural 
Engineering), North Carolina State 
U.,USA, 2545 

  5 

2 รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 
2538 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.เกษตรศาสตร์
, 2540 
D. Eng (Science and Biological Process 
and Industrial: Chemical Engineering), 
U. of Montpellier II, France, 2550 

  3 

3 ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2542 
M.Sc. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
Ph.D. (Environmental Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

  3 

4 ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน),ม.เกษตรศาสตร์, 
2538 
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.เกษตรศาสตร์, 

  2 



   

10/56 
 

  

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลัก) มี  ไม่มี 

2542 
D.Eng (Science and Biological Process 
and Industrial: Chemical Engineering), 
U. Montpellier II,  France, 2549 

5 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 
2539 
M.Eng.Sc. (Environmental Engineering), 
Melbourne  
University, Australia, 2543 
Ph.D. (Environmental Management),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554

  5 

6 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลานครินทร์, 
2527 
M.Eng (Environmental Engineering),AIT, 
2532 
Ph.D. (Environmental Engineering), AIT, 
2539  

  1 

7 ดร.วัสสา คงนคร 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2543 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2546 
Ph.D. (Ginie des Procedes), University 
of Montpellier II, France, 2551 

  3 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คณุสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดํารง
ตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
เพราะ ............................................................................................................. 

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มกีารควบคุมอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนมีภาระงานไม่เกิน 5 
คน 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................................... 

ตารางที่ 1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.กําพล ประทีปชัยกูร วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล),      
ม.สงขลานครินทร์, 2519 
M.Eng.Sc. (Mechanical 
Engineering), University of 
New South Wales, Australia, 
2528 

    

2 ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2544 
M.Eng. (Structural 
Engineering), AIT, 2546 
วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพีเทคนิค), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

    

3 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ B.Eng. (Chemical 
Engineering), Tohoku 
University, Japan 
M.Eng. (Biotechnology 
Engineering), Osaka 
University, Japan 
Ph.D. (Biotechnology 
Engineering), Osaka 
University, Japan 

    

4 ผศ.ดร.นรารักษ์ หลีสกุล ท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 
2540 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), ม.สงขลา
นครินทร์, 2544 
Doctor of Technical 
(Doktorin der technischen 
wissenschaften), TECHNISCHE 
UNIVERSITAT GRAZ, 2550 
 

    



   

12/56 
 

  

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

5 รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ B.Sc (Agro-industry), ม.สงขลา
นครินทร์ 
M.Eng (Food engineering), 
KMITT 
Ph.D (Food engineering), 
University of Reading, UK. 

    

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คณุสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้ เช่ียวชาญ เฉพาะ  ที่ ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภา

มหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 

 

ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ดร.ธนิยา เกาศล วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), ม.
เกษตรศาสตร์, 2538 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.
เกษตรศาสตร์, 2540 
D. Eng (Science and Biological 
Process and Industrial: Chemical 
Engineering), U. of Montpellier II, 
France, 2550 

    

2 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), ม.
เกษตรศาสตร์, 2537 
M.S. (Environmental 
Engineering), Iowa State U., USA, 
2540 
Ph.D. (Biological and Agricultural 
Engineering), North Carolina 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

State U.,USA, 2545 
3 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), ม.สงขลา

นครินทร์, 2539 
M.Eng.Sc. (Environmental 
Engineering), Melbourne  
University, Australia, 2543 
Ph.D. (Environmental 
Management),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 

    

4 ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน),         
ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),ม.
เกษตรศาสตร์, 2542 
D.Eng (Science and Biological 
Process and Industrial: Chemical 
Engineering), U. Montpellier II,  
France, 2549 

    

5 ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),            
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2542 
M.Sc. (Environmental 
Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544 
Ph.D. (Environmental 
Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550 

    

6 ดร.วัสสา คงนคร วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),          
ม.สงขลานครินทร์, 2543 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546 
Ph.D. (Ginie des Procedes), 
University of Montpellier II, 
France, 2551 

    

7 ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ D.Eng. (Urban 
Engineering), University of 
Tokyo, Japan 

   

8 ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542 
วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

นครินทร์, 2548 
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

9 รศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน B.Sc. (Food Science & Tech,), 
ม.เชียงใหม่, 2538 
M.Sc. (Biochemical Engineering), 
The University of Birmingham, 
2543 
Ph.D. (Chemical and 
Biochemical Engineering), The 
University of London, 2548 

   

10 รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ B.Sc (Agro-industry), ม.สงขลา
นครินทร์ 
M.Eng (Food engineering), KMITT 
Ph.D (Food engineering), 
University of Reading, UK. 

   

11 ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 
M.Eng. (Structural Engineering), 
AIT, 2546 
วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพีเทคนิค), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

    

12 รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
M.S. (Civil Engineering), West 
Virginia University, U.S.A., 2545 
Ph.D. (Civil Engineering), West 
Virginia University, U.S.A., 2548 

    

13 ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ วทบ. (เคมี), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2539 
Master of Science (chemistry), 
University of Missouri-Columbia, 
USA., 2544 
Doctor of Philosophy 
(chemistry), University of 
Missouri-Columbia, USA.,2547 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
การทําวิจัย 

สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

14 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ B.Eng. (Chemical Engineering), 
Tohoku University, Japan 
M.Eng. (Biotechnology 
Engineering), Osaka University, 
Japan 
Ph.D. (Biotechnology 
Engineering), Osaka University, 
Japan 

   

15 รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 
2525 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 
2528 
Ph.D.(Agriculture), Tohoku 
University, Japan, 2538 

   

16 รศ.ดร.กัลยา  ศรีสุวรรณ วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2518 
วท.ม. (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523 
D.E.A., ENSIGC(Toulouse), 
France, 2528 
Doctorat de L INP(Chemical 
Engineering), ENSIGC(Toulouse), 
France, 2531 

   

17 รศ.ดร.กําพล ประทีปชัยกูร วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), ม.สงขลา
นครินทร์, 2519 
M.Eng.Sc. (Mechanical 
Engineering), University of New 
South Wales, Australia, 2528 

    

18 รศ.ดร.สุนีรัตน์  ฟูกุดะ B.Sc. (Chemical technology), 
Chulalongkorn University,2539 
M.Sc.(Chemical Engineering), 
Imperial College, London, 
UK,2541 
Ph.D. (Chemical Engineering), 
Imperial College, London, 
UK..,2545  
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คณุสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ

เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย 

และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 
 

ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
นางสาวฐลิตา เทพกูล เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เป็นไปได้

สําหรับพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติคร้ังท่ี 12, วันท่ี 27-29 
มีนาคม 2556, โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออร์คิด, ขอนแก่น 

Miss Sothyreak Chhun Energy consumption for brine 
solution recovery in direct contact 
membrane distillation 

Advanced Materials Research, 
931-932, 256-260, 2014 

นางสาวพัชราภรณ์ ธรรม
บํารุง 

ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ต่อกําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ท่ีเตรียม
จากเถ้าปาล์มและของเสียกากข้ีแป้ง 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติคร้ังท่ี 12, วันท่ี 27-29 
มีนาคม 2556, โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออร์คิด, ขอนแก่น 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มกีารเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้สําเร็จการศกึษา 3 คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน 2 ราย เผยแพร่ในวารสาร

หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ 1   ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................................................ 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2550 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2555 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคณุภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน 

มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน  2  ครั้ง   
หลักฐานอ้างอิง 

(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
(เอกสารแนบ 1.12.1-1) 

(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558วันที่ 17 มถิุนายน พ.ศ. 2558 
 (เอกสารแนบ 1.12.1-2) 

2)   มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน   

หลักสูตรมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2555 ทีผ่่านการรับรองโดย สกอ. เรียบร้อยแล้ว 

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

        (1)  จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 9 รายวิชา   
        (2)  จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 9 รายวิชา 

หลักฐานอ้างอิง 
มคอ.3-4 ทั้งหมดจํานวน 9 รายวิชา (รวมสองภาคการศึกษา) สามารถดูรายละเอียดได้

จากฐานข้อมูล มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http:tqf.psu.ac.th) 
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4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 9 รายวิชา   
(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอน 9 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง   

มคอ.5-6 ทั้งหมดจํานวน 9 รายวิชา (รวมสองภาคการศึกษา) สามารถดูรายละเอียดได้
จากฐานข้อมูล มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http:tqf.psu.ac.th) 

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

ผลการดําเนนิงาน 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 17 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
หลักฐานอ้างอิง 

ปัจจุบันดําเนินการ มคอ.7 ในรูปแบบของ SAR หลักสูตรแทน 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4 ) 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 1  1  1 
4.2 คุณภาพอาจารย์   5 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

80 100 5 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

60 100 5 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

60 256 5 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 1  1  1 
 
ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการรับและแต่งต้ัง

อาจารย์ประจําหลักสูตร  
1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร
และการบริหารอาจารย์ 
     การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า คณะได้ดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตรซ่ึงได้เสนอโดยผ่านภาควิชา ซ่ึงผ่านการพิจารณาคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ  คณะกรรมการบัณฑิตของคณะฯ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ซ่ึงถ้าครอบถ้วนจะดําเนินการส่งรายชื่อให้
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบตามลําดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 
    สําหรับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะประชุมเพ่ือเสนอช่ือ และตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสกอ.กําหนด 
หลังจากนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ได้เข้าใจ
การทํางาน การบริหารของหลักสูตร 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 
     คณะมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ปี เพ่ือวิเคราะห์ร่วมกับแผนดําเนินงานใน
แต่ละปี เพ่ือวิเคราะห์จํานวนอาจารย์ท่ีต้องดําเนินการสรรหาในแต่ละปี 
กระบวนการในการคัดเลือกดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดไว้ข้างต้น  
 
 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 
     ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป)  
     ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
     ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี 
     ไม่มี 
 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
     (1.1) สนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
     (1.2) อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 
     (1.3) อาจารย์ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ/งานวิจัย/วิชาชีพอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 
     (1.4) มีวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษมาสอนอย่างสมํ่าเสมอในวิชาสัมมนา 
     (1.5) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนแต่ละรายวิชา 
     (1.6) สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทํางานบริการวิชาการแก่

องค์กรภายนอก 
     (1.7) กําหนดแผนความต้องการและงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียน

การสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
     (2.1) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ต่อท่ีประชุมวิชาการ/บทความวิชาการไม่

น้อยกว่า 1 บทความต่อคน (ผศ.ข้ึนไป) ต่อปี  
     (2.2) เอกสารการเข้าร่วมอบรม  
     (2.3) เอกสาร มคอ.3 และผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
     (2.4) ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
     (2.5) รายการสรุปทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีจําเป็นในแต่ละปีการศึกษา 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน  
     การประเมินการดําเนินงานประเมินตามท่ีกําหนดไว้ในแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     นําผลการประเมินตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
มาปรับปรุง แต่พบว่าในรอบต่อไปยังคงสามารถใช้แนวทางดังกล่าวนี้ได้อีก 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับ 
ปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรตามผลการประเมิน 
    การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนามีการดําเนินการจากผลที่ได้จากแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา ซ่ึงพบว่าแนวทางท่ีใช้ประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร) หาก
พบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)    
     ไม่มี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้ อ ย ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 100 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของ

อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5/60 = 8.33 (5 
คะแนน) 

- ร้ อ ย ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. จํานวน 5 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 100 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเป็น ผศ. รศ. ศ. x 5/80 = 6.25 (5 คะแนน) 
- ผ ล งาน ท า ง วิ ช าก ารข อ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์
จํานวน 5 ผลงาน (ปี พ.ศ. 2557) ดังนี้ 

1) Kornochalert, N., Kantachote, D., Chaiprapat, S., 
Techkarnjanaruk, S. (2014), “Use of Rhodopseudomonas 
palustris P1 stimulated growth by fermented pineapple 
extract to treat latex rubber sheet wastewater to obtain 
single cell protein.” Annals of Microbiology, 64(3), 1021-1032. 
หลักฐานอ้างอิง DOI:10.1007/s13213-013-0739-1 (ค่าน้ําหนักเท่ากับ 
1.00) 

2) Sasibunyarat, T., Cheirsilp, B., Charnnok, B., Chaiprapat, S. 
(2014), "Cultivation of Chlorella sp. Using Industrial Effluents 
for Lipid Production", Advanced Materials Research, Vols. 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
931-932, 1111-1116. 
หลักฐานอ้างอิง DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-
932.1111 (ค่าน้ําหนักเท่ากับ 1.00) 

3) Kaosol, T., Sohgrathok, N. (2014), “Increasing anaerobic 
digestion performance of wastewater with co-digestion using 
decanter cake”, American Journal of Environmental 
Sciences, 10(5), 469-479.  
หลักฐานอ้างอิง DOI:10.3844/ajessp.2014.469.479. (ค่าน้ําหนัก
เท่ากับ 1.00) 

4) Charnnok, B., Kirirat, P., Chaiprapat, S. (2014), “Potential 
conversion of plastic waste in old landfill to fuel”, Advanced 
Materials Research, vol.931-932, 944-848. หลักฐานอ้างอิง 
DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.844 (ค่าน้ําหนัก
เท่ากับ 1.00) 

5) Kosal, H., Pattanachot, W., Suksaroj, C. (2014) Treatment of 
oily wastewater from waste glycerol by acidification and the 
coalescer process,  Desalination and Water Treatment, 52 
(16-18), 2996-3003. 

6) Saritpongteeraka, K., Boonsawang, P., Sung, S., Chaiprapat, S. 
(2014) Co-fermentation of oil palm lignocellulosic residue 
with pig manure in anaerobic leach bed reactor for fatty acid 
production Energy Conversion and Management. 84, 354-
362 

7) Siddiqui, M.A., Kungsanant, S., Chaiprapat, S. (2014) Oil 
solubilization using surfactant for biohydrogen production. 
Advanced Materials Research. 931-932, 183-187. 

8) Kornochalert, N., Kantachote, D., Chaiprapat, S., 
Techkarnjanaruk, S. (2014) Bioaugmentation of latex rubber 
sheet wastewater treatment with stimulated indigenous 
purple nonsulfur bacteria by fermented pineapple extract. 
Electronic Journal of Biotechnology. 17(4), 174-182. 

9) Boonsawang, P., Rerngnarong, A., Tongurai, C., Chaiprapat, S. 
(2014) Effect of nitrogen and phosphorus on the 
performance of acidogenic and methanogenic reactors for 
treatment of biodiesel wastewater. Songklanakarin Journal 
of Science and Technology. 36(6), 643-649. 

10) Yordkayhun, S., Sujitapan, C., Chalermyanont, T.  
(2014)Joint analysis of shear wave velocity from SH-wave 
refraction and MASW techniques for SPT-N estimation. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 36(3), 
333-344.  
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11) Benson, C.H., Chiang, I., Chalermyanont, T., Sawangsuriya, A. 

(2014)Estimating van genuchten parameters  α and n for 
clean sands from particle size distribution data. Geotechnical 
Special Publication. 233, 410-427. 

12) Muneenam, U., Kaosol, T.(2014). Are we there (sustainable 
development) yet? Analytical results of participation in a 
case of Pak Bara Deep-Sea Port (Phase I) Satun Province, 
Thailand. International Journal of Civic, Political, and 
Community Studies, 11(1), 1-8. 

13) Wanwijit Timthan, Charongpun Musikavong and Chaisri 
Suksaroj, PRETREATMENT OF PALM OIL MILL EFFLUENT FOR 
WATER RECLAMATION, Fifth TheIIER-SCIENC PLUS 
International Conference, Singapore, 8 November 2014, 43-
45 pp. 

14) วันวิจิตร ทิมฐาน,ชัยศรี สุขสาโรจน์ และ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, การลด
กลุ่มสารอินทรีย์และสีในน้ําท้ิงอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล์มโดย
กระบวนการโคแอกกูเลชัน, ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังท่ี 
13, 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง, 
กรุงเทพฯ, หน้า 27-28. 

15) อารยา ทองใส, วัสสา  คงนคร, บญุญา ชาญนอก และสุเมธ  ไชย
ประพัทธ์, ผลของการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดในระบบถังปฏิกรณ์
ชีวภาพเมมเบรนไร้อากาศ, ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังท่ี 
13, 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง, 
กรุงเทพฯ, หน้า 163-164. 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
= ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร/จํานวน
อาจารย์ประจําหลังสูตรท้ังหมดx100 = 12.80/5x100  
= ร้อยละ 256 

คะแนนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
= 256/40x5 = 32 (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพ่ือทบทวนอัตรากําลัง และการ

เกษียณของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อม แล้วนําข้อมูลดังกล่าว
เข้าประชุมยังท่ีประชุมภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการบริหารหลักสูตร    

ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

 
ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ
องค์ประกอบที่ 3 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1  1  1 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

40 140 5 

- (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ สํ า เ ร็ จ ก ารศึ ก ษ า ใน ระ ดั บ
ปริญญาโทท่ีได้ รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 1  1  1 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1  1  1 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1  1  1 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
รับเข้า 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียน
เรียนจริง 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา 

2555 2556 2557 

2555 15 10 10 10 10 
2556 13 2 - 2 2 
2557 7 7 - - 7 

*หมายเหตุ การประเมินการคงอยู่ของนักศึกษาจะพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
จริงเท่าน้ัน 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา การได้งานทําของบัณฑิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากตลาดงานมีความต้องการวิศวกรสิ่งแวดล้อมทําให้ส่งผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท แต่หากเปรียบเทียบผลการคงอยู่ของนักศึกษากับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริง 
พบว่านักศึกษาสามารถปรับตัวได้ และเรียนได้อัตราการคงอยู่เป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

     หลักสูตรได้กําหนดรับนักศึกษาปีละ 15 คน ในกระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 
(1) พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
(2) สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้ด้านการบําบัดน้ําเสีย การปรับปรุงคณุภาพน้ํา มลพิษ

ทางอากาศ และการจัดการมูลฝอย 
(3) อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียน โดยมีการกาํหนด

คะแนนข้ันตํ่าของท้ัง 4 รายวิชา ท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ใน
การพิจารณาแต่ละปีการศึกษาข้ึนอยู่กับอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่จะไม่ตํ่ากว่า
คะแนนข้ันตํ่าท่ีกําหนด 

(4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
(5) สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 3 คน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน โดยจะมีการประชุม
กรรมการเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนสอบทุกคร้ัง 

(6) กรรมการส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือนําผลการสัมภาษณ์
มาพิจารณาตัดสินใจการรับนักศึกษาในหลักสูตร 

 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
     การดําเนินงานมีการรับนักศึกษาเป็นไปตามกระบวนการรับนักศึกษาท่ีกําหนดไว้จริง
ตามระบบ 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา  
   ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
   ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
     ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การรับนักศึกษา) หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการ
รับนักศึกษา ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
     ไม่มี 
 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      นักศึกษาที่ไม่ได้จบสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรีมาโดยตรง
จะต้องมีการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือเติม ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับ
กรรมการบริหารหลักสูตรตัดสินใจในการเลือกรายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 
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2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
      นักศึกษาที่ไม่ได้จบสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรีมาโดยตรง
จะต้องมีการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือเติม ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับ
กรรมการบริหารหลักสูตรตัดสินใจในการเลือกรายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      เม่ือนักศึกษาท่ีไม่จบสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยตรงได้เรียนวิชาในระดับ
ปริญญาเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเรียนวิชาในสาขา ทําให้นักศึกษามีความรู้มากข้ึน และ
สามารถเรียนในสาขาวิชาได้ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
      ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในรอบปี และนํามาปรับปรุงแนวทางการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการประเมินต่อไป 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
      การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีไม่ได้จบสาขาตรง ด้วยการเรียนปรับพ้ืนฐานใน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี ทําให้นักศึกษาเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโทได้ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
     ไม่มี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุม ดูแลการ

ให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
      การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

(1) มีการแนะนําคู่มือการจัดทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้นักศึกษาและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

(2) มีการกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จํานวน 3 หน่วยกิตในภาค
การศึกษาท่ี 1 ของปีท่ี 2 และสอบข้อเขียนให้ผ่านในภาคการศึกษานั้น หากสอบ
ไม่ผ่านจะให้ติด I และต้องแก้ I ภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(3) ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นภาคสุดท้าย นักศึกษาต้องลงทะเบียน 9 
หน่วยกิต สําหรับวิทยานิพนธ์ และสอบปิดเล่มท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา หากสอบไม่ผ่านจะให้ติด I และต้องแก้ I ภายใน 1 
เดือนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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(4) สําหรับวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องมีการนําเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์อย่าง

น้อย 1 ผลงาน และแนบเอกสารรับรองการนําเสนอบทความดังกล่าวก่อนวันท่ี
สอบปิดเล่ม  

 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมดูแลการให้คํา 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

(1) ดําเนินการแนะนําคู่มือการจัดทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้นักศึกษา
และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(2) ดําเนินการกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จํานวน 3 หน่วยกิตใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีท่ี 2 และสอบข้อเขียนให้ผ่านในภาคการศึกษานั้น หาก
สอบไม่ผ่านจะให้ติด I และต้องแก้ I ภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

(3) ดําเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นภาคสุดท้าย นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต สําหรับวิทยานิพนธ์ และสอบปิดเล่มท้ังวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา หากสอบไม่ผ่านจะให้ติด I และต้องแก้ I 
ภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสดุภาคการศึกษา 

(4) ดําเนินการสําหรับวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องมีการนําเสนอบทความจาก
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ผลงาน และแนบเอกสารรับรองการนําเสนอบทความ
ดังกล่าวก่อนวันท่ีสอบปิดเล่ม  

 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิต 
ศึกษา 
     ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมนิ 
     ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา)หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
     ไม่มี 
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- การพัฒนาศักยภาพ

นั ก ศึ กษ าและการ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

      นักศึกษามีข้อจํากัดในทักษะภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไม่มีเวลาเรียนเต็มท่ีเนื่องจาก
มีธุรกิจส่วนตัว หรือขาดประสบการณ์ในการทําวิจัย 
      นักศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ PSU-Graduate English 
Test ก่อนจบการศึกษา หรือต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 1 วิชา และ
สอบผ่านได้สัญลักษณ์ S หรือผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาท่ีไม่มีเวลาเรียน
อย่างเต็มท่ี นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องทําความเข้าใจกันในเร่ืองของเวลา และจัด
ตารางเวลาให้ตรงกันเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาข้อมูลกับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ 
นักศึกษาท่ีขาดประสบการณ์ในการวิจัยควรสอดแทรกหลักการวิจัยในวิชาเรียนหรือเชิญผู้
มีประสบการณ์งานวิจัยมาถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาสัมมนา 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรดําเนินการการตามแนวทางการพัฒนาศกัยภาพและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ นักศึกษาจึงจะสามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ 
 
3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ไม่มี 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามผลการประเมิน 
(ในวงรอบต่อไป) 

      ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามผลการประเมิน 

      ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง) หากพบว่าระบบ 
กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 
ปี) 
ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

จํานวนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนท่ีคง
ค้างอยู่ 

จํานวนท่ี
หายไป 

อัตราการ
คงอยู่ร้อย

ละ 
2555 15 1 9 5 66.67 
2556 13 0 2 11 15.38 
2557 7 0 7 0 100 

การคิดอัตราการคงอยู่ 
จากข้อมูลมีนักศึกษาท่ีหายไปดังนั้น อัตราการคงอยู่ในช่วง 15.38- 100%  

 
- การสําเร็จการศกึษา ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร) 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2555 15 1 0 
2556 13 0 0 
2557 7 0 0 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 
     ปัจจัยท่ีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรนี้คือ ความล่าช้า
ของการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ เนื่องจากอาจจะใช้ระยะเวลานานเกินกว่าท่ีกําหนดไว้  

- ความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ไม่มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และไม่มีข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาต้ังแต่เปิดหลักสูตรนี้ 

 
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 

 จํานวน 
1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด  5 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําและศึกษาต่อ  1 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  1 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวน

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด 
20 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 4.63 
หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้จากกองแผน เป็นข้อมูลของปี 2556 
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ตารางที่ 3.5 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.2) 
 

นักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
ค่า

น้ําหนัก 
นางสาวธารินี ศศิบุญยรัตน์ Cultivation of Chlorella sp. using 

industrial effluents for lipid production 
Advanced 
Materials 
Research, 931-
932, 1111-1116, 
2014 

1.00 

นางสาวนฤมล เซากระโทก Increasing anaerobic digestion 
performance of wastewater with co-
digestion using decanter cake 

American Journal 
of Agricultural 
and Biological 
Science, 10(5), 
469-479, 2014 

1.00 

Miss Sothyreak Chhun Energy consumption for brine solution 
recovery in direct contact membrane 
distillation 

Advanced 
Materials 
Research, 931-
932, 256-260, 
2014 

1.00 

นางสาวอารยา ทองใส ผลของการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดในระบบ
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนไร้อากาศ 

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คร้ังท่ี 13 ปี 2557 

0.20 

นายพิสิษฐ์ ไตรธเนศ ผลกระทบของการหมุนเวียนน้ําชะมูลฝอยต่อ
ประสิทธิภาพการย่อยสลายของมูลฝอยและ
การบําบัดน้ําชะมูลฝอย 

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คร้ังท่ี 13 ปี 2557 

0.20 

นางสาววันวิจิตร ทิมฐาน การลดกลุ่มสารอินทรีย์และสีในน้ําท้ิง
อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล์มโดยกระบวนการ
โคแอกกูเลชัน 

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คร้ังท่ี 13 ปี 2557 

0.20 

นายตะวัน  ลันกองพูล รูปแบบทางเข้าอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับถัง
หมักปุ๋ยแบบแพสซีฟ 

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คร้ังท่ี 13 ปี 2557 

0.20 

นางสาววันวิจิตร ทิมฐาน Pretreatment of palm oil mill effluent 
for water reclamation 

Fifth The IIER-
SCIENC PLUS 
International 
Conference, 
Singapore, 2014 

0.40 

รวมค่าน้ําหนัก 4.20 
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  3  คน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 140 
3. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา  x 5/40 =17.50 (5 คะแนน) 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
 

ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2  1  1 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2  1  1 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 1  1 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

80 83.33 4 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W N P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

223-501 AD WASTEWATER TREAT & ENG 1/2557 33.33 33.33 33.33             6 6 
223-502 AD WATER SUPPY TECH & DESIGN 1/2557 33.33 16.67 50.00             6 6 
223-522 AIR POLL CONTROL SYS & DESIGN 1/2557 33.33 16.67 50.00             6 6 
223-850 THESIS 1/2557                6 6 
223-851 THESIS 1/2557                1 1 
223-511 SOLID WASTE ENG & PLANNING 2/2557 33.33 16.67  50.00            6 6 
223-531 BIOMA & ORGAN CONVE RENE ENER 2/2557 50.00 50.00              4 4 
223-551 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL ENG 2/2557              100  7 7 
223-558 RESEARCH METH IN ENV ENG 2/2557              100  7 7 
223-850 THESIS 2/2557           85.71 64.29    14 14 

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

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
องค์ความรู้และทักษะในกรอบวิชาชีพข้ันสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพเชิงวิจัย
ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
งานวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมกับมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณท่ีดีงามสําหรับ
การประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้กับประเทศไทย ท่ีสามารถรองรับกับปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมท่ีพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
  
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการปรับปรุง
คุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย การบําบัดมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีสะอาด การจัดการและ
กําจัดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกภาค
ส่วนของการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เป็นไปได้อย่างย่ังยืน กล่าวคือเกิดการป้องกัน บําบัด และ
ลดมลพิษจากแหล่งกําเนิดได้แก่ ชุมชน  อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้อยู่ในระดับท่ี
สามารถปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเพ่ิมข้ึน และ
สามารถหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆท่ีผ่านการบําบัด เช่น น้ํา ของท่ีเป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิต หรือการแปรรูปของเสียเพ่ือหมุนเวียนใช้ใหม่ ทําให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมจึงเกิดความต้องการบุคลากรท้ังวิศวกรและนักวิจัยท่ีมีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับข้ันสูงเพ่ือเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหานําไปสู่
งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม สามารถควบคุมและลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังสามารถปฏิบัติงานในงานท่ีปรึกษา ออกแบบ ควบคุมระบบ
บําบัดและลดมลภาวะให้อยู่ในระดับท่ีมาตรฐานกําหนด และไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
รวมถึงวางแผนระบบการจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับระบบบริหารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างลงตัวโดยเฉพาะภาคใต้ ท่ี มี อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม 
 
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 

- นศ.ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
- ผู้ว่าจ้าง 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  รวมท้ังสํารวจสัมฤทธ์ิผลของบัณฑิต 

- การปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 

(1) รวบรวมข้อมูลและสรุปผลท่ีได้จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต 

(2) เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการหลักสูตรท่ีแต่งต้ังจาก
ภาควิชา 

(3) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เม่ือถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ รอบ 
1 ปี)   
     หลักสูตรจะดําเนินการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินท่ีได้จาก
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในรอบ
ทุก 5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตร 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
      ไม่มี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกําหนดผู้สอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน  
      กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินผลการเรียนการสอนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
      กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดรายวิชาให้ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ท่ีเป็นวิชา
บังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนท่ีมีความหลากหลาย กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนไม่ควรสอนในวิชาบังคับเกนิ 2 วิชา หรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 
3 วิชา 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางกําหนดผู้สอนการกํากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
      กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 กําหนดให้มี
การประเมินหลักสูตรว่า เห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะมีการปรับปรุง 
มคอ.3 อย่างไรในการสอนคร้ังต่อไป 
 



   

35/56 
 

  

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกํากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 )  

3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 

      กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา ให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 
      ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.
3) และการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 

      ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน) หากพบว่าระบบ กลไก หรือ
แนวทางการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน 
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามท่ีมุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

     ไม่มี 
 

- การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการ
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

     นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ี
น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
มีขอบเขตการทํางานท่ีชัดเจน การรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียน
วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบท่ีกําหนด การนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และทดสอบความรู้ด้วย
ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ  กลไก หรือแนวทางการกําหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือ
กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

(1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง 

(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

(3) สามารถดําเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการ
วิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ท่ีขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีนัยสําคัญ 

(4) สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือจัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิศวกรรม

- การแต่งต้ังอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 
สอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
 

- การช่วยเหลือ 
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กํากับติดตามใน
การทําวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้า
อิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

สิ่งแวดล้อม 
(5) สามารถสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม 
(6) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่า และการ

เขียน รวมท้ังสามารถนําเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 
(7) นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ต้องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุม

ทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

(8) นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องเสนอผลงานวิจยัแบบปากเปล่าเพ่ือวิทยานิพนธ์
ต่อท่ีประชุมทางวิชาการ ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

 
3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ัง

อาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษา 

     โครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี
หรือการประยุกต์ในกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
รูปแบบท่ีกําหนด การนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุม และทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อ
คณะกรรมการสอบ 

(1) แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สําหรับแผน ก แบบ ก1 ภายในเดือนแรกของ
ภาคการศึกษา  ท่ี 1 และ แผน ก แบบ ก2 ภายในเดือนแรกของ ภาคการศึกษาท่ี 2 

(2) มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาทุกสัปดาห์ 
(3) หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ 
(4) มีการจัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพ่ือนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ได้

ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเพ่ือการดําเนินการวิทยานิพนธ์ท่ี มีคุณภาพ  และ
คุณประโยชน์ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ

แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาตามผลการประเมิน 
(1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปีละไม่น้อย

กว่า 2 คร้ัง ตลอดช่วงการทําวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 

(2) ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(3) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาตามผลการประเมิน 

     ผลการดําเนินการเกี่ยวการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
การช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาพบว่า ผลการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว ทางกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึง 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ

แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือ
กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

     ไม่มี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผล

การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
- การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
- การกํากับการ

ประเมินการจัด 
การเรียนการสอน 
และประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.
7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 6 7) 
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(1.2) ประเมินจากความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในกระบวนการวิจัย และการ
อ้างอิงผลงานอย่างเหมาะสม 

(1.3) ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการสอบ 
(1.4) ประเมินจากการอภิปรายภายในห้องสัมมนา และการรายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ 
(1.5) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
 

(2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(2.1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
(2.2) ประเมินจากการนําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
(2.3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(2.4) ประเมินจากรายงานและการนําเสนอโครงร่าง และการป้องกันวิทยานิพนธ์ 
(2.5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการ เช่น การสัมมนา การอบรม 
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(3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(3.1) ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ 
(3.2) ประเมินจากทักษะการซักถาม และอภิปรายระหว่างการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ รวมถึงการใช้แบบทดสอบ เป็นต้น 
(3.3) ประเมินจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
(4) ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) สังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม การ
นําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม  

(4.2) ประเมินจากประสิทธิภาพของผลงานจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
(4.3) มีการประเมินซ่ึงกัน และกันโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

 
(5) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
(5.2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
(5.3) ประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมในรายงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา

ต่างๆ โครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานวิทยานิพนธ์ 
(5.4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มี

การนําเสนอต่อชั้นเรียน 
(5.5) ประเมินจากการเลือกใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบายและ

อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
การดําเนินงานตามระบบและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร ตามเอกสารอ้างอิง มคอ.5 และ มคอ.7 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

     การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีจะต้องทําความเข้าใจตรงกันท้ังมหาวิทยาลัยฯ และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 
     (1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ 
          - ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอน และการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
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          - ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหา
และความทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน 
     (2) การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําได้โดยใช้การประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 
หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF จาก 
มคอ.5 และ มคอ. 6  

 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน   
มีการนําผลประเมินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอน จากการทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ของทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  

     ไม่มี 
- การประเมิน

วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 
(1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ต้องมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
(2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทาง

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง หรือผลงานได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

(3) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
(4) นักศึกษาต้องเรียนวิชาสัมมนาเพ่ือเป็นช่องทางการฝึกสังเคราะห์และประยุกต์

ผลการวิจัย 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
หลักสูตรมีการดําเนินจริงตามระบบ และแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์ตามที่ได้

อธิบายไว้ข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
      ไม่มี 
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4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามผลการประเมิน 
      ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ตามผลการประเมิน 

     ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการประเมิน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามท่ีมุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

     ไม่มี 
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

มีการจัดประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 



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

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. 
เรียบร้อยแล้ว 



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

ทุกรายวิชามีการดําเนินการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 



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

ทุกรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 



5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มคอ.7 ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 



6) มีการทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของนั กศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบรายวิชา ร้อยละ 25 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว  

มีการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 



8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ คือ 
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ แต่ไม่ได้
ดําเนินการใดๆ  

 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 



10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนนุการเรียนการ
สอนได้รับการพัฒนาวิชาการ/
วิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 



11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มีการประเมิน  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.63 คะแนน (ใช้ข้อมูลจาก บว. ปี 
2556) 



- รวมตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีที่ ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน 10 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
- - - - - - 

ไม่มีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ ในปีการศึกษา 2557 
 
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
- - - - 

ไม่มีรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
 

ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
ไม่มีรายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2557 
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ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอนการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี 
 

ไม่มี 

223-511 Solid Waste Engineering & 
Planning 

2/2557 5.00  ไม่มี 

223-531 Biomass & Organics 
Conversion Renewable Energy 

2/2557 5.00  ไม่มี 

223-558 Research Methodology in 
Environmental Engineering 

2/2557 4.97  ไม่มี 

223-551 Seminar in Environmental 
Engineering 

2/2557 5.00  ไม่มี 

หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ. 5 แต่ละวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
     ผลประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ได้คะแนนสูงเกินกว่าค่าเฉล่ียของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละรายวิชา ไม่มี 
ความรู้ ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละรายวิชา ไม่มี 
ทักษะทางปัญญา ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละรายวิชา ไม่มี 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละรายวิชา ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละรายวิชา ไม่มี 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่ 0  คน (ไม่มีอาจารย์ใหม่) 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  0  คน (ไม่มีอาจารย์ใหม่) 
 



   

44/56 
 

  

ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 เตรียมความพร้อม SAR 
หลักสูตร 

20 11 รับทราบเกณฑ์และ KPIs ของ SAR  

 
ตารางที่ 4.11 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

1. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ - New Information and Future Requirements for Climate 
Change Information in Thailand วันท่ี 10-11 มีนาคม 2558 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
- เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย คร้ังท่ี 1 11-12 
มกราคม 2558 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิต้ี จ.ภูเก็ต 

2. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ - นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท สตางค์วิศวกรรม จํากัด, หจก.คง
ม่ันการช่าง, สนง.ดีดี โพรแจ็คท์ เมเนจเม้นท์ จํากัด และ บริษัท เอ
เอแสโซซิเอท เอ็นจิเนีย่ิง (1964) จํากัด วันท่ี 18-19 มิถุนายน 
2558 
- การเตรียมความพร้อมสําหรับ SAR หลักสูตร วันท่ี 25-27 
มิถุนายน 2558 ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

3. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล - สัมมนาการบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถาน
ประกอบการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีวิศวกรควรรู้ 
(คร้ังท่ี 1/2558) วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทโปล        
จ.ภูเก็ต 
- International Conference on Environmental, Biological 
and Ecological Sciences and Engineering (ICEBESE 2014) 
วันท่ี 13-18 ธันวาคม 2557 ประเทศออสเตรเลีย 

4. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ - The 11th International Symposium on Southeast Asian 
Water Environment วันท่ี 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ AIT 
- เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย “กลุ่มวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ” คร้ังท่ี 2/2558 

5. ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ - สัมมนาเตรียมความพร้อมเพ่ือขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมทวิน
ทาวเวอร์ 
- เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 
วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2558 โรงแรมวีแอล จ.สงขลา 
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ตารางที่ 4.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรสนับสนุนหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 

1. นางสาวเพ็ญนภา ทองประไพ การประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 7 (ICET-2015) และการ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คร้ังท่ี 11 (PEC-11), 18-21 มิถุนายน 2558 โรงแรมดวงจิตต์ รี
สอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต  

2. นางอมรรัตน์ หวลกะสิน การประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 7 (ICET-2015) และการ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คร้ังท่ี 11 (PEC-11), 18-21 มิถุนายน 2558 โรงแรมดวงจิตต์ รี
สอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6 ) 

 
ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2  1  1 

 
ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
-ปัญหาใหญ่มีเพียงอย่างเดียวคือ
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรท่ี
ทําอยู่ไม่มีความสมเหตุสมผล ซ่ึง
นอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพแล้ว 
ยังทําให้ความสามารถในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรลดลง 

-ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาต่อสัมฤทธิผลและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    

- พยายามสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
หรือริเร่ิมแนวทางใหม่ๆ ในการ
ประกันคุณภาพ 

 
ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/
สถาบั น โดย มีส่ วน
ร่ ว ม ข อ งอ าจ า ร ย์
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 

(1) ประสานงานระหว่างสํานักหอสมุดกลางและอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือจัดซ้ือ
หนังสือ และตํารา ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และทําวิทยานิพนธ์ 

(2) ประสานงานระหว่างภาควิชา และคณะเพื่อจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์พ้ืนฐานใน
การเรียน และทําวิจัยเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(3) ปรับปรุงและจัดหาห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยเพ่ิมเติม 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรมีส่วนร่วม 

(1) ดําเนินการประสานงานระหว่างสาํนักหอสมุดกลางและอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ และตํารา ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และทํา
วิทยานิพนธ์ 

(2) ดําเนินการประสานงานระหว่างภาควิชา และคณะเพ่ือจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์
พ้ืนฐานในการเรียน และทําวิจัยเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(3) ดําเนินการปรับปรุงและจัดหาห้องปฏิบัติการเพ่ือการวจิัยเพ่ิมเติม 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน 
      การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีเจ้าหน้าท่ีของคณะ 
ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าท่ีประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าท่ี ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซ่ึงจะอํานวยความ

- จํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุงตามผลการ
ป ระ เมิ น ค วาม พึ ง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
สะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ แล้วยังต้องประเมินความพอเพียง และความต้องการใช้สื่อ
ของอาจารย์ด้วย 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     หลังจากประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามรอบปี
แล้ว นําข้อมูลท่ีได้นําเสนอภาควิชาฯ เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องการต่อไป 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรดําเนินการสรุปความเพียงพอของทรัพยากรผ่านท่ีประชุมภาคฯ และหา
แนวทางในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป โดยจัดขอซ้ือเป็นครุภัณฑ์ใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
     ไม่มี 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
จุดเด่น – บัณฑิตมีความรู้เพียงพอใน
การทํางาน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน ไม่มีประเด็นปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้มีทักษะทางด้าน
บุคลิกภาพและการกล้าแสดงออก 
2. พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
วางแผนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
บุคลิกภาพและด้านภาษาอังกฤษ
ต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้มีทักษะทางด้าน
บุคลิกภาพและการกล้าแสดงออก 
2. พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. ทักษะการวิเคราะห์งานและการ
นําเสนองาน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
วางแผนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
บุคลิกภาพ ด้านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการวิเคราะห์งานต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
จุดเด่น – อาจารย์มีคุณภาพใน
ระดับสูง และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด  

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน ไม่มีประเด็นปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
โอกาสในการพัฒนา 
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาให้ได้
ตามเป้าท่ีวางไว้ 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรและวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ในการรับ
นักศึกษารุ่นถัดไป 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดหาเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย
ให้พร้อมใช้งาน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรหา
แนวทางเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ)  
วันที่สํารวจ 28 สิงหาคม 2558   

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
นักศึกษามีความรู้เพียงพอต่อการทํางาน อาจารย์มี
คุณภาพสูง และมีความสนิทกับนักศึกษา  
หลักสูตรควรจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเคร่ืองมือให้
ทันสมัยและเพียงพอต่อนักศึกษา 

เห็นพ้องกับการประเมินจากผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  หลักสูตรจะตรวจสอบและทบทวนเก่ียวกับครุภัณฑ์และ
เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา 

 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 

กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน นักศึกษามีความรู้
พอเพียงต่อการทํางาน  
แต่นักศึกษาขาดทักษะภาษาอังกฤษและควร
พัฒนาบุคลิกภาพ และการนําเสนองานมากข้ึน 

เห็นพ้องกับข้อวิพากษ์ที่ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
ไม่มี - - - 

    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 
ไม่ม ี
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลีย่นแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ)  
ไม่ม ี

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     
ส่งเสริมการพฒันาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 

 
 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรบัปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมการเขียน
บทความสําหรับนักศึกษา 

เริ่มต้น พ.ศ. 2558 โดยเปน็
โครงการต่อเนือ่ง 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

โครงการการพัฒนาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ 

พ.ศ. 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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แบบฟอร์มคาํนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

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

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน                                       

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.   

        1 1
  

1
  

1 1
  

1
  

1
  

1
  

1
  

1   1 1  12 1.00 1.00 ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต                                      4.63 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

4.26  4.26 4.26               4.26 ดีมาก 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา    

                    

-(ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

 4.20 140 17.50               5.00  

ค่าน้ําหนัก 
0.10 

 0.00                   

 
ค่าน้ําหนัก 

0.20 
4 0.80                   

 
ค่าน้ําหนัก 

0.40 
1 0.40                   



   

52/56 
 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

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

 
ค่าน้ําหนัก 

0.60 
 0.00                   

 
ค่าน้ําหนัก 

0.80 
 0.00                   

 
ค่าน้ําหนัก 

1.00 
3 3.00                   

 

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ระดับปริญญา
โททั้งหมด 

3                    

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  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

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

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์                           2.33 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
  

        1            1 1.00 1.00 ปาน
กลาง 

4.2 คุณภาพอาจารย์                          5.00  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 5   100 8.33               5.00  

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                     

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 5   100 6.25               5.00  

  อาจารย์
ทั้งหมด 

5                                    

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  12.80 256 32.00                             5.00  

  ค่าน้ําหนัก 
0.20 

2 0.40                                  

  ค่าน้ําหนัก 
0.40 

1 0.40                                  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

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

  ค่าน้ําหนัก 
0.60 

 0.00                                    

  ค่าน้ําหนัก 
0.80 

 0.00                                    

  ค่าน้ําหนัก 
1.00 

12 12.00                                    

  จํานวน
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                                     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์            1                       1 1.00 1.00  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน    

                                   1.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร            1 1                     1 1.00 1.00 น้อย 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

        1
  

1                     1 1.00 1.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน           1 1                     1 1.00 1.00  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผล
การดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน

ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 
จํานวน
ข้อที่ได้ 

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

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จํานวนตัวบ่งชี้
ตาม TQF ที่
ดําเนินการได้

จริง 

10  83.33 4.00                             4.00  

  จํานวนตัวบ่งชี้
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

12                                   

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                          1.00 

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้            1                       1 1.00 1.00 น้อย 

ค่าเฉลี่ยสําหรับการประเมินคุณภาพใน                                         2.10 

                     
ปาน
กลาง 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสกิะวงศ์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.ธนิยา เกาศล หัวหน้าภาควิชา 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดี 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

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



 

 

 

 

เอกสารแนบ 
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รายงานการประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คร้ังที่ 4/2557 

เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  ประธาน 
2.  รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์ 
3. ผศ.ดร.ธนิยา  เกาศล  
4. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
5. ดร.วัสสา  คงนคร 
6. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์ 
7. น.ส.สุพิศ  นนทะสร   ผู้จดบันทึกการประชุม 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์   ไปราชการ  
   

เร่ิมการประชุม   09.00 น. 

วาระที่ 1 :  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 

ดร.วัสสา  แจ้งที่ประชุมว่า  จากการที่สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้เสนอช่ือ คุณเจษฎา โ ชติ วั ฒน ศั ก ดิ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไปแล้วน้ัน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ภาควิชาฯ เสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้เสนอ นายศิริพงศ์ พะสริ จากบริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จํากัด  เนื่องจากมีนักศึกษาที่จบ
การศึกษาไปแล้วได้ไปทํางานอยู่ที่บริษัทหลายคน  และคุณไสว โลจนะศุภฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา 3  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อจะได้ครอบคลุมในส่วนของราชการ  และในขณะนี้ อยู่ระหว่าง
การปรับเปล่ียนรายวิชา ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ 

1.2 การขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงานนักศึกษา 

ดร.วัสสา แจ้งที่ประชุมว่า  กรณีของโครงงานนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  มีข้อมูลในการทําโครงงานน้อย   
เน่ืองจาก  นักศึกษาจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเก่า และใหม่ของวิทยาเขตตรัง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําโครงงาน แต่                   
ณ ขณะน้ียังไม่ได้รับข้อมูลจากวิทยาเขตตรัง  เพราะตอนนั้นทางวิทยาเขตต้องการให้ไปช่วยทําข้อมูลให้  แต่พอถึงเวลา
ตอนน้ีไม่ได้ข้อมูล  โดยแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่อยู่   จึงมีความกังวล เนื่องจากขณะนี้  ก็ใกล้จะถึงภาคการศึกษา
ที่ 2 แล้ว   จึงจะขอเปล่ียนหัวข้อโครงงานนักศึกษา  เพื่อจะให้นักศึกษาเริ่มทําการทดลองปฏิบัติการ   

เอกสารแนบ  1.12.1-1 
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มติที่ประชุม มีความเห็นว่า  ให้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการเปล่ียนหัวข้อโครงงานนักศึกษา โดยให้ทํา
เรื่องแจ้งขอเปล่ียนหัวข้อโครงงานมาที่ภาควิชาฯ 

 
1.3 การขอย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.อุดมผล  แจ้งที่ประชุมว่า  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  ขอย้ายสาขาวิชาฯ ไปอยู่
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จํานวน  2 คน   และมีนักศึกษาขอย้ายเข้าสาขาวิชาฯ  2 คน  แต่เมื่อสอบสัมภาษณ์แล้ว  รับ 
1 คน  คือ  นายเกษม  อรุณรังษี  สรุปจํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2  มีจํานวน  30 คน 

 
1.4 กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  แจ้งที่ประชุมว่า  กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557  คือ วันที่ 21 และ 23 มกราคม  2558 

วาระที่ 2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2557 เม่ือวันที่  21 กรกฎาคม 2557 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557   โดยไม่มกีารแก้ไข   

วาระที่ 3 : เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 ภาระงานสอนประจําภาคการศึกษาที่ 2/2557 

มติที่ประชุม มีความเห็นเกี่ยวกับภาระงานสอนประจําภาคการศึกษาที่ 2/2557  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ป.ตรี 
224-001 Cocurriculum ดร. วัสสา 
224-212 Bio & Micro for Environmental Engineering ดร. วัสสา 
224-322 Unit Process for Environmental Engineering รศ.ดร.สุเมธ 
224-323 Environmental Engineering Laboratory ผศ.ดร.ชยัศร ี/ คณาจารย ์
224-324 Water Supply Engineering and Design ผศ.ดร.ชยัศร ี
224-371 Industrial Pollution and Control ดร.วัสสา 
220-381 Engineering Management ผศ.ดร.ธนิยา 
224-422 Building Sanitation ผศ.ดร.ชยัศร/ี ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
224-491 
223-495 

Environmental Engineering Project 
 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  และคณาจารย์ 
 

วิชาเลือก   (ตามแผนการศึกษาต้องเรียน  1   วิชา  3 หน่วยกิต) 
224-431 
223-432 

Waste Recovery and Recycling  ผศ.ดร.ธนิยา 

224-432 
223-433 

Hazardous Waste Management  ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 

224-461 
223-461 

Environmental Impact Assessment 
เดิมเป็นวิชาบงัคับ 

รศ.ดร.อดุมผล  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
224-462 
223-361 

Environmental Quality Management รศ.ดร.สุเมธ 
 

224-482 Computer Application for Environmental Engineering  
(ย้ายไปเปิดภาคการศึกษาที ่1/2557) 

ผศ.ดร.จรรีัตน ์

ป.โท, เอก 
223-511 Solid Waste Engineering and Planning ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-515 Hazardous Waste Management and Design  

(วิชาเลือก) 
ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 

223-531 Biomass and Organics Conversion for Renewable 
Energy (วิชาเลือก) 

ผศ.ดร.ธนิยา 

223-551 Seminar in Environmental Engineering ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-558 Research Methodology in Environmental Engineering ผศ.ดร.ชยัศรี/ คณาจารย ์
223-601 Advanced Wastewater Treatment Technology ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
223-602 Advanced Water Supply Engineering ผศ.ดร.ชยัศร ี
223-611 Advanced Solid Waste Management Technology ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-621 Advanced Air Pollution Control  ผศ.ดร.ธนิยา 
223-652 Seminar in Environmental Engineering II คณาจารย ์

 

 

3.2 การขอเปิดรายวิชา 224-490  Project Proposal Study  ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 

รศ.ดร.อุดมผล  แจ้งที่ประชุมว่า  มีนักศึกษาจํานวน 2 คน ทําเรื่องขอเปิดรายวิชา 224-490  Project 
Proposal Study ในภาคการศึกษาที่ 2/2557   

มติที่ประชุมมีความเห็นว่า  เห็นควรเปิดรายวิชา 224-490  ในนักศึกษาทั้ง 2 คน  โดยมี ผศ.ดร.ธนิยา  
เกาศล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยมีเหตุผลในการเปิดรายวิชาดังกล่าวให้นักศึกษาทั้ง 2 คน ว่า  เนื่องจากนักศึกษา
ดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2557  สาขาวิชาฯ จึงอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน  
ภาคการศึกษาที่ 2/2557  เป็นกรณีพิเศษ 

3.3 การพิจารณาระดับขั้นนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557 

ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะนักศึกษาปี 3 และปี 4 ที่คาดว่าจะตกออกในภาคการศึกษาที่ 1/2557  โดย
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการพิจารณา 

1. 5410110572 นายสุไลมาน   เฮงบารู 2_Pro รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ นําเข้าท่ีประชุมภาควิชาฯ 
2. 5510110453 นายเศกสรรค์ อเปสริยาโย 2_Pro ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ ไม่พิจารณาเนื่องจากมี

สถานะ ปี 2 

ส่วนระดับขั้นนักศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  นักศึกษาผ่าน
ทุกคน 
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3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.อุดมผล  แจ้งในที่ประชุมว่า   อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการตรวจสอบพบว่า  นักศึกษามีการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยอื่น  จึงได้เสนอต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม     
ว่าผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2557  P=0 หน่วยกิต แต่ต่อมาในภายหลัง นักศึกษาได้ยื่นเอกสารขอลาออกจาก
การเป็นนักศึกษา ที่ประชุมสาขาวิชาฯ รับทราบ และเห็นชอบตามเหตุผลการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาตาม
ความเห็นในรายละเอียดเอกสารของลาออกของนักศึกษา 
  
 

เลิกการประชุม    09.55 น. 
                      

 
   น.ส.สุพิศ   นนทะสร 

              ผู้จดบันทึกการประชุม 
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รายงานการประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คร้ังที่ 2/2558 

เม่ือวันที่  17 มิถุนายน 2558 
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  ประธาน 
2. รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล 
3. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ 
4. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
5. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
6. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์ 
7. ดร.วัสสา  คงนคร 
8. น.ส.สุพิศ  นนทะสร   ผู้จดบันทึกการประชุม 

เร่ิมการประชุม   12.10 น. 

วาระที่ 1 :  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ภาระงานสอน คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 
รศ.ดร.อุดมผล  ไดแจ้งรายละเอียดภาระงานสอน ขอคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ประจําปี

การศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ป. ตรี  

224-211 Chemistry for Environmental Engineering ดร.วัสสา 
224-213 Principles of Environmental Engineering ดร.วัสสา 
224-321 Unit Operations for  Environmental Engineering รศ.ดร.สุเมธ /ดร.วัสสา 
224-331 Solid Waste Management ผศ.ดร.จรรีัตน ์
224-341 Air Pollution and Control รศ.ดร.ธนยิา 
224-421 Wastewater Engineering and Design รศ.ดร.อดุมผล 
224-490 Project Proposal Study ผศ.ดร.จรรีัตน ์และคณาจารย์ 
200-101 Introduction to Engineering ผศ.ดร.จรรีัตน ์

วิชาเลือก   (ตามแผนการศึกษาต้องเรียน  1   วิชา  3 หน่วยกิต) 
224-463 Safety Engineering รศ.ดร.ธนยิา 
224-482 Computer Application for Environmental 

Engineering   (ย้ายมาจากภาคการศึกษาที่ 2) 
ผศ.ดร.จรรีัตน ์

 
 

เอกสารแนบ  1.12.1-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ป.โท, เอก 

223-501 Advanced Wastewater Treatment and  
Engineering 

ผศ.ดร.จรงค์พันธ์/ คณาจารย ์

223-502 Advanced Water Supply Technology and Design ผศ.ดร.จรงค์พันธ์/ คณาจารย ์
223-504 Membrane Technology for Water and 

Wastewater Treatment 
ดร.วัสสา 

223-522 Air Pollution Control System and Design รศ.ดร.ธนยิา 
223-541 Pollution Prevention for  Environmental 

Engineering (วิชาเลือก) 
รศ.ดร.สุเมธ 

223-553 SP (Applied Anaerobic Biotechnology for Energy 
Production) (วิชาเลือก)  ย้ายมาจาก ภาคการศึกษาที่ 2 

รศ.ดร.สุเมธ 

223-651 Seminar in  Environmental Engineering ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
223-601 Advanced Wastewater Treatment Technology ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
223-602 Advanced Water Supply Engineering ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
223-611 Advanced Solid Waste Management Technology ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-621 Advanced Air Pollution Control  รศ.ดร.ธนยิา 

 
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ป.ตรี 

224-001 Cocurriculum ดร. วัสสา 
224-212 Bio & Micro for Environmental Engineering ดร. วัสสา 
224-322 Unit Process for Environmental Engineering รศ.ดร.สุเมธ 
224-323 Environmental Engineering Laboratory ดร.วัสสา / คณาจารย ์
224-324 Water Supply Engineering and Design ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
224-371 Industrial Pollution and Control ดร.วัสสา 
220-381 Engineering Management ดร.สุรางคนา 
224-422 Building Sanitation ผศ.ดร.จรงค์พันธ์/ดร.วัสสา 
224-491 Environmental Engineering Project ผศ.ดร.จรรีัตน์  และคณาจารย์ 
200-101 Introduction to Engineering ผศ.ดร.จรรีัตน ์

วิชาเลือก   (ตามแผนการศึกษาต้องเรียน  1   วิชา  3 หน่วยกิต) 
224-431 Waste Recovery and Recycling  รศ.ดร.ธนยิา 
224-432 Hazardous Waste Management  ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
224-461 Environmental Impact Assessment รศ.ดร.อดุมผล  
224-462 Environmental Quality Management รศ.ดร.สุเมธ 
220-451 Water Supply and Sanitary Engineering  

ย้ายมาจาก ภาคการศึกษาที่ 1 
รศ.ดร.อดุมผล 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ป.โท, เอก 

223-511 Solid Waste Engineering and Planning ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-515 Hazardous Waste Management and Design  

(วิชาเลือก) 
ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 

223-531 Biomass and Organics Conversion for Renewable 
Energy (วิชาเลือก) 

รศ.ดร.ธนยิา 

223-551 Seminar in Environmental Engineering  ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-558 Research Methodology in Environmental 

Engineering 
ผศ.ดร.จรรีัตน์/ คณาจารย ์

223-601 Advanced Wastewater Treatment Technology ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
223-602 Advanced Water Supply Engineering ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 
223-611 Advanced Solid Waste Management Technology ผศ.ดร.จรรีัตน ์
223-621 Advanced Air Pollution Control  รศ.ดร.ธนยิา 
223-652 Seminar in Environmental Engineering II ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ 

 
1.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ดร.วัสสา   แจ้งที่ประชุมว่า  ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  
แล้ว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

- รายวิชาพื้นฐานปรับตามมติมหาวิทยาลัยและคณะฯ  
- รายวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาจะปรับตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรกําหนด 
- ปรับรายวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้เป็นรหัสวิชาของสาขา 
- ปรับรายวิชาชีพของสาขาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรกําหนด  ต้องให้เป็นรายวิชาบังคับทั้งหมด 6 

หมวด ในรายวิชา 8 หมวด จึงปรับรายวิชา การจัดการกากของเสียอันตราย จาก “วิชาเลือก” เป็น 
“รายวิชาหลัก” 

- ปรับรายวิชาชีพเลือกให้สอดคล้องกับตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรกําหนด 

รศ.ดร.อุดมผล  แจ้งที่ประชุมว่า  ให้คุณสุพิศ  ส่งไฟล์หลักสูตรให้อาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาฯ เพื่อตรวจสอบ 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชา  และจัดทํา Mapping ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  โดยให้เวลาแก้ไขและส่งคืนภายใน  10 วัน   ส่วน
รายวิชา 223-304  ส่งข้อมูลให้ รศ.ดร.ธนิต  เป็นผู้ตรวจสอบ  

 
1.3 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 

รศ.ดร.อุดมผล   แจ้งที่ประชุมว่า จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2558            
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  สน.ตรง     11  คน 
       จัดสรรสาขา  18 คน 
       รวม   29 คน 
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นักศึกษาระดับปริญญาโท   สอบคัดเลือกรอบที่ 1  4  คน 
       สอบคัดเลือกรอบที่ 2 11 คน 
       รวม   15 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก    ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาทั้ง 2 รอบ 
 

1.4 ผลการสอบ QE ของนักศึกษาระดับ ป.เอก 

ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  แจ้งที่ประชุมว่า นักศึกษาระดับ ป.เอก ที่สอบ QE สอบผ่าน  3 วิชา และไม่ผ่าน 1 
รายวิชา ของ ผศ.ดร.ชัยศรี 

1.5 Field Trip สาขาวิชา 

ดร.วัสสา  แจ้งที่ประชุมว่า  Field Trip  ประจําปีการศึกษา 2558  มีกําหนดการดูงานระหว่างวันที่ 10-15 
สิงหาคม 2558  โดยจะไปดูงานที่บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มนํ้ามันอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี  ระบบการจัดการและ
การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ฟาร์มโชคชัย  ดูระบบการผลิตนํ้าประปา ของการประปามหาสวัสด์ิ   และระบบการ
ผลิตและติดต้ังและการออกแบบเมมเบรน บริษัท ลิควิดเพียวริฟิเกช่ัน เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  
จังหวัดนนทบุรี  และระบบการจัดการและการกําจัดของเสียอันตราย บริษัทบริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจํากัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ  ซึ่งตอนนี้คณะฯ ได้อนุมัติโครงการดูงานเรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558   โดยไม่มีการแก้ไข  

วาระที่ 3 : เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การรับอาจารยใ์หม่ สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติการรับอาจารย์ใหม่  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

3.2 การจัดภาระงานบริหาร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มติที่ประชุม เหน็ชอบให้เก่ียวกับการจัดภาระงานบริหาร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปน้ี 
ระดับปริญญาโท และ เอก   ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ระดับปริญญาตรี         ดร.วัสสา  คงนคร         เป็นผูร้ับผิดชอบ (เริ่มปีการศึกษา 2559) 
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3.3 หัวขอ้โครงงานและวิทยานิพนธ์สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 

มติที่ประชุม มีความเห็นชอบในอาจารย์ทุกคนเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ท่านละ             
3-4 โครงงาน/คน   ส่วนหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงไม่ต้อง
กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา  แต่ขอให้อาจารย์ทุกคนรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระะดับปริญญาโท ปี 1 

 เลิกการประชุม    13.30 น. 
                      

 
   น.ส.สุพิศ   นนทะสร 

              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 


