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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 
บริบททีส่ําคัญ  

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
เกณฑ์  ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และการอ้างอิงอย่างต่อเน่ือง โดยมีสรุปคะแนนในแต่ละหมวด 
(องค์ประกอบ) ดังต่อไปน้ี หมวดที่ 1 (องค์ประกอบที่ 1) ไม้ได้ตามมาตรฐาน เน่ืองจากทํา มคอ. ครบแต่เสร็จไม่ตรง
เวลา หมวดที่ 2 (องค์ประกอบที่ 4) ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67 คะแนน หมวดที่ 3 (องค์ประกอบที่ 2,3) ได้คะแนนเฉล่ีย 
1.67 คะแนน หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร ข้อมูลผลการ
เรียนรายวิชาของหลักสูตร(องค์ประกอบท่ี 5) ได้คะแนนเฉลี่ย  1.5 คะแนน หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6) ได้คะแนนเฉล่ีย  2 คะแนน 

 
ประวัติความเป็นมาของหลกัสูตร 

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปรับปรุงมาจาก ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. 2552 โดยได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่131 (2/2555) เมื่อวันที่ 7 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
339(3/2555) เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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สรุปคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ประเมินโดย
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน   

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ไม่ผ่าน 
เอกสาร มคอ. ไม่ครบถ้วน

ตามเวลาท่ีกําหนด 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 
ไม่สามารถประเมินได้และ

ไม่นํามาเฉลี่ยคะแนน  
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- 
ไม่สามารถประเมินได้และ
ไม่นํามาเฉลี่ยคะแนน  

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 
 

 

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

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 0  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1  

ค่าเฉล่ียสําหรับการประเมินคุณภาพใน 1.27  
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ 2557 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

ประจําปีการศกึษา 2557 วันที่รายงาน 4 กรกฎาคม 2558 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ เอกสาร มคอ. ไมค่รบถ้วนตามเวลาที่กําหนด 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ.2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน หมาย

เหตุ 
ตรง 

สัม 
พันธ์ 

1 รศ.สุเมธ ไชยประพัทธ์, 
3-3099-01399-54-0 

1 รศ.สุเมธ ไชยประพัทธ์*, 
3-3099-01399-54-0 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ม.เกษตรศาสตร์,2537 
M.S. 
(Environmental 
Engineering) 
Iowa State U., 
U.S.A.,2540 

Ph.D (Biological 
and Agricultural 
Engineering), 
North Carolina 
State U., 
U.S.A,2545 

   

2 รศ.ธนิยา เกาศล, 
3-1998-00003-36-7 

2 รศ.ธนิยา เกาศล*, 
3-1998-00003-36-7 

วศ.บ. (วิศวกรรม
เกษตร),  ม.
เกษตรศาสตร์,2538 

วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.
เกษตรศาสตร์,2540 

D. Eng (Science 
and Biological 
Process and 
Industrial: 
Chemical 
Engineering), U. 
of Montpellier II, 
France,2550 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 



   

5/51 
 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ.2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน หมาย

เหตุ 
ตรง 

สัม 
พันธ์ 

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

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

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา),  

  ม.สงขลานครินทร์, 
2533 

M.Eng 
(Geotechnical 
Engineering), 
Asian Institute of 
Technology, 2538 

Ph.D. (Civil and 
Environmental 
Engineering), U. 
of Wisconsin-
Madison, U.S.A., 
2545 

   

4.ผศ.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, 
3-8099-00358-18-7 

4 ผศ.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์*, 
3-8099-00358-18-7 

วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), 
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
,2542 

M.Sc. 
(Environmental 
Management), 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2544 

Ph.D. 
(Environmental 
Management), 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2550 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร, รศ. ธนิต เฉลิมยานนท์ อยู่ระหว่าง
รอการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ.2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน หมาย

เหตุ 
ตรง 

สัม 
พันธ์ 

5.ผศ.ชัยศรี  สุขสาโรจน์,     
   3-7399-00168-73-7 

5.ผศ.ชัยศรี  สุขสาโรจน์*,   
   3-7399-00168-73-7 

วศ.บ. (วิศวกรรม
ชลประทาน), ม.
เกษตรศาสตร์,2538 

วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.
เกษตรศาสตร์,2542 

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

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   ครบ (มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน) ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง ศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
สอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า รศ.
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ ตํ่ากว่า ป .เอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง ศ .ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

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

ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
  ม.เกษตรศาสตร์,2537 
M.S. (Environmental 
Engineering) 
Iowa State U., U.S.A.,2540 

Ph.D (Biological and Agricultural 
Engineering), North Carolina 
State U., U.S.A,2545 

  

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 ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
,2542 

M.Sc. (Environmental 
Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2544 

Ph.D. (Environmental 
Management), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2550 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
  ม.สงขลานครินทร์, 2539 
M.Eng.Sc. (Environmental 
Engineering), Melbourne 
University, Australia, 2543 
Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม),   
   2553, ม.สงขลานครินทร์ 

  

6. ดร.วัสสา คงนคร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
  ม.สงขลานครินทร์, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
D. Eng (Science and Biological 

Process and Industrial: 
Chemical Engineering), U. of 
Montpellier II, France,2551 

  

 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ.......................................................................................... 
 



   

9/51 
 

ตารางที่ 1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง)
ไม่มี 

1 รศ.ดร.สุเมธ ไชย
ประพัทธ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
  ม.เกษตรศาสตร์,2537 
M.S. (Environmental 
Engineering) 
Iowa State U., 
U.S.A.,2540 

Ph.D (Biological and 
Agricultural 
Engineering), North 
Carolina State U., 
U.S.A,2545 

  2 

2 รศ.ดร.ธนิยา เกาศล วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์,2538 

วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.
เกษตรศาสตร์,2540 

D. Eng (Science and 
Biological Process 
and Industrial: 
Chemical 
Engineering), U. of 
Montpellier II, 
France,2550 

  1 

3 ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะ
วงศ ์

วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,2542 

M.Sc. (Environmental 
Management), 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2544 

Ph.D. (Environmental 
Management), 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2550 

  1 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง)
ไม่มี 

4 ผศ.ดร.ชัยศรี  สุข
สาโรจน์ 

วศ.บ. (วิศวกรรม
ชลประทาน),                 
ม.เกษตรศาสตร์,2538 

วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.
เกษตรศาสตร์,2542 

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

  1 

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

ปร.ด. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2553 

  1 

6. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์
ไพบูลย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),     
ม.สงขลานครินทร์, 2527 

M.Eng(Environmental 
Engineering), Asia 
Institute of 
Technology, 2532 

Ph.D. (Environmental 
Engineering), Asia 
Institute of 
Technology, 2539 

  1 

6. ดร.วัสสา คงนคร วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรรม
สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์

  1 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ี
อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง)
ไม่มี 

มหาวิทยาลัย, 2546 
D. Eng (Science and    
 Biological Process 
and  Industrial: 
Chemical  
 Engineering), U. of  
 Montpellier II,  
 France,2551 

 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คณุสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ ......................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มกีารควบคุมอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนมีภาระงานไม่เกิน 5 คน 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

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

(หากข้อน้ี เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่นําไปตัดสินว่าการดําเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นขอ้เสนอแนะให้
ผู้บริหารหลักสตูรนําไปพัฒนา) 
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ตารางที่ 1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง)
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สุขภาพ), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2537 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, 2540 
D.Eng. (Science and 
Biological Process and 
Industrial: Chemical 
Engineering), University 
of Montpellier II, 
France, 2546 

    

2 รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2531 
M.Eng. (Environmental 
Eng.), Asian Institute of 
Technology , 2533 
D.Eng. (Environmental 
Eng.), The University of 
Tokyo, Japan, 2536 

    

3 ดร.จิตติ มังคละศิริ วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), ม.
เกษตรศาสตร์, 2545 
M. Eng. (Environment) 
ENSIL (France), 2547 
M. Sc. (Chemical and 
biological) University 
of Limoges (France), 
2548 
Ph.D. (Material 
science), University of 
Toulouse (France), 
2552 

    

หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ กรรมการสอบ ทุกท่านต้องผ่านเกณฑ์กรรมการบัณฑิต
ของคณะ ซึ่งมกีารพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทําวิจัยแลว้ 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คณุสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  

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

ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 
 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ.............................. 
 
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
ยังไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง)
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

- - - - - - 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คณุสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ

ดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ 

สกอ.รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 
 

ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
- - - 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา 
ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 
   เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้สําเร็จการศึกษา........คน 
2) เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ........

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

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2552. 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2555 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน  

              มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง  
หลักฐานอ้างอิง 

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

(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที ่17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 (เอกสารแนบ 1.12.1-2) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน   

หลักสูตรมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ผา่นการรับรองโดย สกอ. เรียบร้อยแล้ว 
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3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

        (1)  จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน....13....รายวิชา   
        (2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา...13.....รายวิชา 

หลักฐานอ้างอิง  
ฐานข้อมูล มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http:tqf.psu.ac.th) 

 
 

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

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 13 รายวิชา   
(2) จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

11 รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง  

 ฐานข้อมูล มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http:tqf.psu.ac.th) 
 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
ผลการดําเนนิงาน 

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

พ.ศ. 2558 
 
หลักฐานอ้างอิง 

ปัจจบัุนดําเนินการ มคอ.7 ในรูปแบบของ SAR หลักสูตรแทน 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะดําเนินงานไม่ผ่านข้อ 12 เน่ืองจากส่ง มคอ. 3 และ 5 ไม่ทันตามเวลาที่กําหนด 
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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    
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

80 100 5 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

60 100 5 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

60 256 5 

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

0.2 7.60 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 หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
การบริหารอาจารย์ 
คณะฯ ได้กําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและกําหนดให้
ทุกภาควิชาฯ ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ โดยเริ่มต้นจาก 
1. ภาควิชาฯ ประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร 

2. ภาควิชาฯ ระบุวันเริ่มการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัครที่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผล
ข้อเขียน สําหรับวันประกาศผลการคัดเลือก คณะฯ เป็นผู้กําหนด 

3. ภาควิชาฯ สรรหาตัวแทนอาจารย์ในภาควิชา 2 คน เพ่ือให้คณะฯ 
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

4. ภาควิชาฯ ทําบันทึกแจ้งข้อมูลทั้งหมดต้ังแต่ข้อ 1-3 ไปยังการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ เพ่ือให้จัดทําประกาศรับสมัคร 

5. คณะฯ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่มีคณบดี
เป็นประธานกรรมการ และประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นผู้แทนกรรมการ

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ประจําคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชา หัวหน้าภาค ตัวแทนอาจารย์ใน
ภาควิชาอีก 2 คน  

การพิจารณาคัดเลือกมีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสอน และการสอบ
สัมภาษณ์ การสอบสอนและการสัมภาษณ์ทําในวันเดียวกันเฉพาะคนที่ผ่าน
การสอบข้อเขียนเท่าน้ัน คณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ 
 
คณะฯ ได้กําหนดขั้นตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้ดังน้ี 
1. ภาควิชาฯ เสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของ

คณะ ทั้งน้ี ภาควิชาจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตร จากคุณวุฒิ 
ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ การดําเนินการจะ
กระทําเมื่อหลักสูตรมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตํ่ากว่าเกณฑ์ 

2.  คณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของคุณวุฒิตําแหน่ง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญกับหลักสูตร หากพบว่า มี
ความไม่ถูกต้องและเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเช่ียวชาญในประเด็นหน่ึง จะส่งกลับให้ภาควิชาพิจารณา
ใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจะดําเนินเสนอรายช่ือให้
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบตามลําดับก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตและการบริหารอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกับ TQF โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ คือ 
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 
    ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป)  
    ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน...................................... 
    ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี 

ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.  อาจารย์ประจําทุกคนต้องทําแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์

ในการพัฒนาตนเองว่าต้องการทําผลงานวิชาการประเภทไหน เรื่อง
อะไร เข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ เป็นรายบุคคล 
ผ่านช่องทางของระบบการจัดทําข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (TOR) ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการของคณะ 

2. ภาควิชาฯ จะต้องติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ รวมท้ังอาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี แต่การปรับแผนทุก
ครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งภาควิชาและคณะ 

3. คณะฯ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
สําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่เมื่อได้รับการบรรจุแล้ว การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของคณะจะทําการบันทึกเตือนภาควิชาให้แจ้งกับ
อาจารย์ทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือนําเสนอกรรมการบริหารคณะสําหรับ
การประเมินผลสําหรับการต่อสัญญาจ้างต่อไป 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
    ดําเนินการตามข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน  
    ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
    ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับ 
ปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลัก 
สูตรตามผลการประเมิน. 
   .ไม่มี  
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร)หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
   ไม่มี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา

ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี คุ ณ วุฒิ
ปริญญาเอก  

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

ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 100 x 5/100 = 5 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา

หลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

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 5/100 = …5…. 
- ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
1)  บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ได้มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์จํานวน 12 ผลงาน (ปี 57) ดังน้ี 
1.   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. 

2. 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. (ค่าน้ําหนักเท่ากับ 
1.00) 

3. 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. 

4. Charnnok, B., Kirirat, P., Chaiprapat, S. (2014) Potential 
conversion of plastic waste in old landfill to fuel. 
Advanced Materials Research, 931-932, 844-848. 
หลักฐานอ้างอิง DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-
932.844 (ค่านํ้าหนักเท่ากับ 1.00) 

5. 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 

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

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

8. 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. 

9. 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 (ค่า
นํ้าหนักเท่ากับ 1.00) 

10. Sasibunyarat, T., Cheirsilp, B., Charnnok, B., Chaiprapat, 
S. (2014)Cultivation of Chlorella sp. using industrial 
effluents for lipid production. Advanced Materials 
Research, 931-932,1111-1116. หลักฐานอ้างอิง 
DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.1111 (ค่า
นํ้าหนักเท่ากับ 1.00) 

11. 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.   

12. 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. 

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, การลดกลุ่ม
สารอินทรีย์และสีในน้ําท้ิงอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล์มโดยกระบวนการโค
แอกกูเลชัน, ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังท่ี 13, 26-28 มีนาคม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
2557, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง, กรุงเทพฯ, หน้า 27-28.

15. อารยา ทองใส, วัสสา  คงนคร, บญุญา ชาญนอก และสุเมธ  ไชยประพัทธ์, 
ผลของการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดในระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนไร้
อากาศ, ประชุมวิชาการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 13, 26-28 มีนาคม 
2557, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง, กรุงเทพฯ, หน้า 163-164. 
 

      2) ร้อยละของผลรวมถว่งนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
= ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร/
จํานวนอาจารย์ประจําหลังสูตรทั้งหมดx100 = 12.80/5*100  
= ร้อยละ 256 
      3) คะแนนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
256/60x5 =21.33 (5 คะแนน) 

- จํ านวนบทความของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
แ ล ะ  Scopus ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร (เฉพาะระดับ
ปริญญาเอก) 

  1) จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอ้างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงปี 2553-
2557 เท่ากับ 38 บทความ 
 2) อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ/จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร = 38/5 =  7.6 
 3) คะแนนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง = 7.6x5/2.5 =15.20 (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    คณะได้จัดทํารายงานอัตรากําลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยู่และจะ

เกษียณในปีถัดไปเป็นประจําทุกปี แล้วรายงานเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือทราบในช่วงต้นปีงบประมาณของทุกปี ทั้งน้ีหลักสูตรยัง
ไม่มีอาจารย์ประจําลาออกหรือเกษียณอายุระหว่างปีการศึกษา 2557 

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

ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3) 

 
ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบท่ี 3 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1 - ยังไม่มีการ
ประเมินบัณฑิต 

ไม่ประเมิน 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

   

- (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

40 ยังไม่มีนักศึกษาจบ ไม่ประเมิน 

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 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาท่ี
รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 

2555 0 0 - - 
2556 2 0 2 2 
2557 4 0 0 4 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  ทุนการศึกษาทีม่ีอยู่อย่างจํากัด  
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

- หลักสูตรกําหนดรับนักศึกษาปีละ 5 คน 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวันสอบ รายละเอียดในการสอบคัดเลือก เอกสารท่ี
ใช้ประกอบในการพิจารณารับนักศึกษา โดยเอกสารประกอบการคัดเลือกท่ีสําคัญได้แก่ ผล
การเรียน ใบรับรองจากหัวหน้างาน หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา และ จดหมายรับรองจากอาจารย์
ประจําหลักสูตรว่าผู้สมัครเป็นนักศึกษาภายใต้ท่ีปรึกษา การคัดเลือก คณะกรรมการสอบจะ
ให้ผู้สมัครนําเสนองานวิจัยท่ีผ่านมา และงานวิจัยท่ีจะดําเนินการในอนาคต ไม่เกินท่านละ 30 
นาที  
- ประกาศรับนักศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษา 2 และ การรับนักศึกษา
ตลอดท้ังปี พร้อมกําหนดการวันสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
- ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือสรุปผลการสอบ 
- ประกาศผลการสอบ 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   

ดําเนินการจริงตามกลไกข้างต้น  
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา  

 ประเมินจากจํานวนนักศึกษา ผลการเรียน เวลาท่ีนักศึกษาใช้เพ่ือผ่านการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์...  
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

 ปรับปรุงเอกสารท่ีใช้ประกอบการรับนักศึกษา โดยต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ประกอบการพิจารณาด้วย และการรับนักศึกษาท่ีมีทุนการศึกษามาแล้ว  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
       จํานวนนักศึกษา และนักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การรับนักศึกษา ) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการ
รับนักศึกษา ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
         ไม่มี  

- การเต รียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า
ศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      ไม่ต้องเตรียมความพร้อม เพราะถ้าไม่พร้อมก็จะไม่รับเข้าศึกษา  
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 
       ไม่มี 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
       ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการประเมิน 
       ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ) หากพบว่าระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
       ไม่มี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุม ดูแล

การให้คําปรึกษา
วิท ย านิ พ น ธ์ แ ก่
บัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
     นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
เพ่ือให้กรรมการประเมินความก้าวหน้าและให้หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในภาค
การศึกษาน้ันๆ 
     นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอสอบป้องวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 
สัปดาห์ ให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
    นักศึกษาต้องส่งรายชื่อบทความท่ีจะตีพิมพ์ผลงานเพื่อจบการศึกษาให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาก่อนส่งผลงาน 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมดูแลการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
      ดําเนินการจริงเหมือนท่ีกล่าวมา 
 
3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
       ประเมินจากระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบโครงร่าง  และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
จํานวนและคุณภาพของบทความติพิมพ์เผยแพร่จากการทําวิทยานิพนธ์ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
       ไม่มี 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษาตามผลการประเมิน 
       ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
       ไม่มี 
 

- ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     อาจารย์ทีป่รึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการให้คําปรกึษาตาม
แผนการศึกษาที่กําหนด หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการเสริมทักษะการเรียนรู้แบบพิเศษ
หรือวิธีลัดใดๆ แต่ใช้หลักการพื้นฐานคือการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ภายใต้
การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีสามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการคิด
แก้ปัญหา และกระกระบวนการเรียนรู ้
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       ไม่มี 
 
3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป) 

       ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามผลการประเมิน 

       ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง) หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

      ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

จํานวนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนท่ี
คงค้างอยู่

จํานวนท่ี
หายไป 

อัตราการคง
อยู่ร้อยละ 

2555 0 0 0 0 0 
2556 2 0 2 0 100 
2557 4 0 4 0 100 

 
จากข้อมูลปีการศึกษา 2555-2557 มีอัตราการคงอยู่เท่ากับ 100%  

- การสําเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวนท่ี
รับเข้า 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2555 0 0 0 
2556 2 0 0 
2557 4 0 0 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 
     อัตราการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาในหลักสูตรยังไม่สามารถคาํนวณ 
ได้เน่ืองจากหลักสูตรเปิดมาเป็นเวลา 3 ปี ส่วนเวลาที่กําหนดจบคือ 4 ปี 

- ความพึงพอใจต่อ
ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตร และผล
ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ
ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษา 

    ไม่มีการประเมิน 

 
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 

 จํานวน 
1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด  0 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําและศึกษาต่อ  - 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  - 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวน

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาท้ังหมด 
- 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) ไม่มีการประเมิน 
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ตารางที่ 3.5 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2) 
ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ําหนัก 

- - - - 
รวมค่าน้ําหนัก  

1.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด......0.........คน 
2.ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา.......... 
3.แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา  x 5/80 =………. 
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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  ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู้ ส อ น แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2 1 
 

1 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 1 
 

1 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

40 50 0 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

223-602 Ad Water 
Supply & Eng 

1/2557  100              1 1 

223-601 
Ad Wastewater 
Treatment Tech 

1/2557 66.67 33.33              3 3 

223-621 Ad Air 
Pollution 
Control Sys  

1/2557 50 50              2 2 

223-651 Seminar 
in Environment 
Eng I 

1/2557              100  3 3 

223-900 Thesis 1/2557                2 2 
223-901 
Thesis 

1/2557                1 1 

223-602 Ad Water 
Supply & Eng 

2/2557  100              1 1 

223-601 
Ad Wastewater 
Treatment Tech 

2/2557 100               1 1 

223-621 Ad Air 
Pollution 
Control Sys  

2/2557 100               1 1 

223-611 Ad Solid 
Waste Tech 

2/2557 50  50             2 2 

223-652 Seminar 
in Environment 
Eng II 

2/2557              100  3 3 

223-900 Thesis 2/2557                2 2 
223-901 
Thesis 

2/2557                2 2 

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

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ก า ร อ อ ก แ บ บ

หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
      คณะกรรมบริหารหลักสูตรได้ใช้แนวทางการออกแบบหลักให้มีความทันสมัยและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีซับซ้อนได้  การนําปัญหามลพิษทางด้านน้ําเสีย กากของเสียและ
กากของเสียอันตราย มลพิษอากาศ มลพิษในน้ําประปา และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาดําเนินการวิเคราะห์ทดลอง
อย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงผ่านองค์ความรู้ระดับสูง เพ่ือเสนอแนวทาง ทฤษฏี ในการบรรเทา 
ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้วยศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงมีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การ
พัฒนาบุคลากร ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมุ่งเน้นให้เป็นบุคลากรท่ีรู้ และเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ระดับสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการทําวิจัยอย่างเป็นระบบมีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบ 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมในบริบทของ
วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือมีการวิเคราะห์วิจัยประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    ท่ีเหมาะสมและสามารถนํามาใช้ในการร่วมวางแผนควบคุม 
จัดการและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องลงตัวตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ซ่ึงปฏิบัติได้จริง   
 
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
    ดําเนินการตามข้อ 1 
 
3) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบหลักสตูรและรายละเอียดสาขาวิชาในหลักสูตร 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
     วิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพ่ิมเติมรายละเอียดทิศทางการวิจัยท่ีทันสมัย อ้างอิงจาก
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ และการเพิ่มเติมสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เม่ือถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ รอบ 
1 ปี)   
     ไม่มี 

- ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
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6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสาม
รอบ) 
     ไม่มี 

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

ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
      อาจารย์ผู้สอนต้องมีความชํานาญ ประสบการณ์ หรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ี
สอน ในบางรายวิชาต้องมีผู้สอนหลายท่านตามหัวข้อท่ีแต่ละท่านมีความชํานาญ 
ใช้ผลการประเมินจากนักศึกษาในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน 
และการจัดการเรียนการสอนการส่ง มคอ 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา วิชาสัมมนาเกี่ยวกับ
การวิจัยจะกําหนดให้ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์เข้าบรรยายให้นักศึกษา วิชาวิทยานิพนธ์ 
กําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า ทุกภาคการศึกษาการสอบโครงร่าง และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางกําหนดผู้สอนการกํากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
     ดําเนินการตามข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 
     ประเมินผลจากจํานวน และ ระยะเวลาของการทํา มคอ 3  
     จํานวน และระยะเวลาของการสอบโครงร่าง และ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

เตรียมการสอน (มคอ.3)และการจัดการเรียนการสอน 
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)และการจัดการเรียนการสอนท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามท่ีมุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
ไม่มี 

 
 
 

- การกํากับ  ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
เ รี ย น รู้  (ม ค อ .  3 
และ มคอ.4 )  
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- การควบคุมหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และการ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ส า ข า วิ ช า แ ล ะ
ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและ
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

         -  นักศึกษาต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร  เม่ือมีผู้สนใจสมัคร
เข้าเรียน ทางหลักสูตรจะสอบถามถึงหัวข้อท่ีสนใจ และ แนะนําอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีผู้สมัครสนใจ  
         -  ผู้สมัครต้องดําเนินการพัฒนาข้อเสนอวิจัยเบื้องต้น ก่อนเข้ามาสอบคัดเลือก 
ดังนั้นการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงดําเนินการตามหัวข้อดังกล่าว โดยคํานึงถึงปริมาณงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนแต่งต้ัง 
         -  กรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ประธานสอบ 
(ประธานหลักสูตรปริญญาเอก/หรือผู้แทน)  อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญา
เอก 
         -  หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยจัดให้มีการแนะนํา
การเขียนบทความ เพ่ือการตีพิมพ์  
         -   มีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาไปนําเสนอผลงาน ตามข้อกําหนดของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือ
กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

     ดําเนินการตามข้างต้น   
 
3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ

แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา 

     จํานวนนักศึกษาท่ีสอบโครงร่าง เวลาท่ีใช้เพ่ือพัฒนาโครงร่าง จํานวนนักศึกษาที่สอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และเวลาท่ีใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ จํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีรับรองจาก สกอ  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการ
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาตามผลการประเมิน 

     การพัฒนาการเขียนบทความของนักศึกษาโดยอย่างต่อเนื่อง 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาตามผลการประเมิน 
ไม่มี 

6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือกํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการกําหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และการช่วยเหลือ

- การแต่งต้ังอาจารย์
ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ส อ ด ค ล้ อ ง ห รื อ
สั ม พั น ธ์กั บ หั ว ข้อ
วิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือกํากับ
ติดตาม ในการทํ า
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นค ว้าอิสระและ
การตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาท่ีดําเนินการได้ผลดี
เยี่ยมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

     ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผลการ

เรียน รู้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ
ระ ดั บ อุ ดมศึ กษ า
แห่งชาติ 

 
- การตรวจสอบการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 
- ก า ร กํ า กั บ ก า ร

ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 
(ม ค อ .  5  ม ค อ .6 
และมคอ.7) 

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

     -  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์ผู้สอนโดย
กําหนดให้รายงานวิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน ตามกรอบ TQF 
         
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

     ดําเนินการตามข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 

     ไม่มี  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 

     ไม่มี  
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

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

      ไม่มี  
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)   

     ไม่มี  
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น

วิทยานิพนธ์และการ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 

     -  มีการกําหนดให้ส่งข้อสอบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ และมีการประเมิน
ข้อสอบโดยอาจารย์ในหลักสูตร  
     -  กรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ประธานสอบ 
(ประธานหลักสูตรปริญญาเอก/หรือผู้แทน)  อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญา
เอก   
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
     -   เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ระดับ ดีมาก ผ่าน และ ไม่ผ่าน กรณีท่ีได้
ระดับดีมาก ต้องมีการชี้แจงเงื่อนไข 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
     ดําเนินการตามข้างต้น 
 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
     ไม่มีผลการประเมินการประเมิน 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามผลการประเมิน 
     ไม่มี 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/

พัฒนา การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ตามผลการประเมิน 

    ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระของนักศึกษา) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการ
ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

    ไม่มี 
 
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 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและอาจารย์
ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 



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

มคอ. 2 สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 



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

ไม่สอดคล้อง มีการดําเนินการ 13
รายวิชา แต่มี 2 รายวิชาท่ี
ดําเนินการไม่เป็นไปตามกรอบเวลา 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

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

มีการดําเนินการทุกรายวิชา แต่ไม่
เป็นไปตามกรอบเวลา 

 

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

ดําเนินการตามข้อกําหนด 

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

ไม่มีการทวนสอบ  

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

ไม่มีการพัฒนาและปรับปรุง  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีอาจารย์ใหม่ รศ.ดร. ธนิต  
เฉลิมยานนท์ 

 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ 
ผ่านการประชุมวิชาการ การสัมมนา 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 
1. รศ.ดร.ธนิยา เกาศล 

- International Conference 
on Environmental, Biological 
and Ecological Sciences and 
Engineering (ICEBESE 2014) ณ 
ซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่างวันท่ี 13-18 ธันวาคม 2557 

- International 
Conference on Anaerobic 
Digestion: Ad Technology and 
Microbial Ecology for 
Sustainable Development 
(ADTech2015) ระหวา่งวันท่ี 2-7 
กุมภาพันธ์ 2558 

- INFLUENCE OF PLASTIC 
WASTE OF REFUSE-DERIVED 
FUEL ON DOWNDRAFT 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

GASIFICATION  Sheraton 
Grande Sukhumvit Hote, 
ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 3 
มิถุนายน 2558 

2. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
- ประชุม The 11th 

International Symposium on 
Southeast Asian Water 
Environment  AITระหว่างวันท่ี 
26-28 พฤศจิกายน 2557 

- ประชุม 8th International 
Conference on Materials 
Science and Technology 
ระหว่างวันท่ี 15-16 ธันวาคม 
2557 

- ฟังการบรรยาย หัวข้อ The 
Global Resource Footprint of 
Nations\" โดย Arnold Tukker, 
Professor of Industrial 
Ecology & Director of the 
Institute of Environmental 
Sciences (CML) จาก Leiden 
University ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ห้องประชุมอาคารสํานักงาน
อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  วันท่ี  13 มีนาคม 
2558 

- ประชุม Research Network 
for LCA and Policy on Food, 
Fuel and Climate Change 
Project Meeting  School of 
Energy and Environment, 
University of Phayao ระหว่าง
วันท่ี 7-9 พฤษภาคม 2558 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน               
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 

3.รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 
- สัมมนาภาควิชาฯ ประจําปี 

2558 "การเตรียมความพร้อม
สําหรับ SAR หลักสูตร ระหว่างวันท่ี 
25-17 มิถุนายน 2558 

 
4. ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ 

- สัมมนาเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 24-25 
พฤศจิกายน 2557 โรงแรมทวินทาว
เวอร์ 

- เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยหน้า
ใหม่ วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2558 
โรงแรมวีแอล จ.สงขลา 

5. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท ์
- New Information and 

Future Requirements for 
Climate Change Information in 
Thailand วันท่ี 10-11 มีนาคม 
2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

- ประชุมเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย คร้ังท่ี 1 
11-12 มกราคม 2558 โรงแรม
รอยัล ภูเก็ต ซิต้ี จ.ภูเก็ต 
 

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

บุคลากรสนับสนนุได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการและวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 
50 



11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
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- รวมตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี จํานวน....10.........ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน....5......ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ..50....ของตัวบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรยีนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
ไม่มี      
      
      
      

 
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
ไม่มี    
    
    
    

 
 

ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี     
     

 
ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี 

(ระบุคะแนน) 
ไม่มี 

223-602 Ad Water 
Supply & Eng 

1/2557 4.35/5  ไม่มี 

223-601 
Ad Wastewater 
Treatment Tech 

1/2557 4.65/5  ไม่มี 

223-621 Ad Air 
Pollution 
Control Sys  

1/2557 4.29/5  ไม่มี 

223-651 Seminar in 1/2557 4.59/5  ไม่มี 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี 

(ระบุคะแนน) 
ไม่มี 

Environment Eng I 
223-900 Thesis 1/2557  ไม่มี ไม่มี 
223-602 Ad Water 
Supply & Eng 

2/2557  ไม่มี ไม่มี 

223-601 
Ad Wastewater 
Treatment Tech 

2/2557  ไม่มี ไม่มี 

223-621 Ad Air 
Pollution 
Control Sys  

2/2557  ไม่มี ไม่มี 

223-611 Ad Solid 
Waste Tech 

2/2557  ไม่มี ไม่มี 

223-652 Seminar in 
Environment Eng II 

2/2557  ไม่มี ไม่มี 

223-900 Thesis 2/2557  ไม่มี ไม่มี 
223-901Thesis 2/2557  ไม่มี ไม่มี 

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

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ม ี ไม่ม ี
ความรู้ ไม่ม ี ไม่ม ี
ทักษะทางปัญญา ไม่ม ี ไม่ม ี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่…………1…………….คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………0………… คน 
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ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน (ดังเอกสารแนบ) 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 เตรียมความพร้อม SAR 
หลักสูตร 

20 11 รับทราบเกณฑ์และ KPIs ของ SAR  
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6) 

 
ตารางที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 6 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 1 1 

 
ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
อาจารย์ต้องใช้เวลาในการทํา 
มคอ ต่างๆ ท้ังท่ีภาระงานสอน 
งานให้คําปรึกษานักศึกษา
บัณฑิตศึกษา งานวิจัย งานตีพิมพ์
บทความ ก็มีมากมายแล้ว 

การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน งานให้
คําปรึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
งานวิจัย งานตีพิมพ์บทความ ลดลง 

เสนอให้ยกเลิกการทํา มคอ และ 
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมเวลาการ
เตรียมสอน และการคิดเชิง
สร้างสรรค์ และการทําผลงานวิจยั
เชิงประจักษ์ ให้มากข้ึน 

   
 
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 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ มีห้องสมดุประจํา ทั้ง 5 วิทยาเขต 
และห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดําเนินการจัดหาหนังสือ/สื่อเรียนรู้ตามความต้องการ
ของอาจารย์ ประจํา หลักสูตร ภาควิชา/คณะ  
     สําหรับการให้ได้มาซึ่งทรพัยากรดังกล่าว จะมีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณประจําปี คณะกรรมการ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
และกําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล รวมถงึ e-
book โดยมีเป้าหมายคือ 
1. มีหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานข้อมูล สอดคล้องการเรียนการสอน 100 % 
2. หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน 100 % 

- จํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุงตามผลการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ป ระ เมิ น ค วาม พึ ง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

3. จํานวนหนังสือ ตํารา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
4. ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อห้องสมุด >80% 
     ใช้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2544 ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2549 เป็นแนวทางพัฒนาการจัดหาหนังสือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือประเมิน
ความเพียงพอหนังสือ วารสารและฐานข้อมลู ของต่อการเรียนการสอน 
1. จํานวนหนังสือ /นักศึกษา 15 เล่ม : 1 คน 
2.จํานวนหนังสือ /อาจารย์ 100 เล่ม : 1 คน 
ซึ่งผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
      ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านเป้าหมาย (≥80%) ยกเว้น
เพียงแต่ด้านการสื่อสารซึ่งไมบ่รรลุเป้าหมาย โดยจะทําแก้ไขโดยทําการสํารวจ
ความต้องการช่องทางการรับข่าวสารของผู้ใช้บริการ แต่ละประเภท แบ่งกลุ่ม
ตามประเภทสมาชิกหรือระดับการศึกษา เพ่ือสื่อสารให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 
 
2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 
    .ดําเนินการตามข้างต้น  
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนินงาน 
     ไม่มี 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     ไม่มี  
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     ไม่มี 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติท่ีดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีดําเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามท่ีมุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
     ไม่มี 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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
แผนการประชาสมัพันธ์ในการรับ
นักศึกษารุ่นถัดไป 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดหาเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย
ให้พร้อมใช้งาน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรหา
แนวทางเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป 
 
 
 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ)  
วันที่สํารวจ 29 สิงหาคม 2558 

ยังไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จึงไม่มีการสํารวจข้อมูล 
 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
   
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………………………………………….. 
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ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
 

ยังไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จึงไม่มีการสํารวจข้อมูล 
 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………………………………………….. 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
ไม่มี - - - 

    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
     ไม่มี 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
     ไม่มี 
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
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 

จํานวนข้อ
ที่ได ้

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

องค์ประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน   
    

 
    

 
    

 
     

1.1การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ. 

     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11   ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
    

 
    

 
    

 
    0.00 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

-  - -               0.00 ไม่
ประเมิน 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวจิัยของผู้สาํเรจ็
การศึกษา    

-  - -                 

-(ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

 0.00 0.00 00.00               0.00  

ค่าน้ําหนัก 
0.20 

                    

 
ค่าน้ําหนัก 

0.40 
                    

 
ค่าน้ําหนัก 

0.60 
                    

 
ค่าน้ําหนัก 

0.80 
                    

 
ค่าน้ําหนัก 

1.00 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 

จํานวนข้อ
ที่ได ้

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

 

จํานวนผู้สาํเรจ็
การศึกษา

ระดับปรญิญา
เอกทั้งหมด 

                    

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 ผลที่เกดิกับนักศึกษา  
 

     1            1 1.00 1.00  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 
 

    
 

    
 

    
 

    2.33 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์       1            1 1.0 1.00 ปานกลาง 

4.2 คุณภาพอาจารย์                     5.00  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 5   100 5.00               5.00  

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5                     

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

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

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5                     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 

จํานวนข้อ
ที่ได ้

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

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  12.80 256 21.33               5.00  

 ค่าน้ําหนัก 
0.20 

2 0.40                   

 ค่าน้ําหนัก 
0.40 

1 0.40                   

 ค่าน้ําหนัก 
0.60 

 0.00                   

 ค่าน้ําหนัก 
0.80 

 0.00                   

 ค่าน้ําหนัก 
1.00 

12 12.00                   

 จํานวนอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                    

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจาํนวน
อาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

 38   15.20               5.00  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน
บทความที่
ได้รับการ
อ้างอิง 

38  7.60 15.20                 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 

จํานวนข้อ
ที่ได ้

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

 จํานวนอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                    

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน
บทความที่
ได้รับการ
อ้างอิง 

                    

 จํานวนอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

                    

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์      1 1            1 1.0 1.0  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน   

    
 

    
 

    
 

    0.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร      1 1            1 1.0 1.0 น้อย 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

    1 1            1 1.0 1.0  

5.3 การประเมินผูเ้รียน     1 1            1 1.0 1.0  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คิด

คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดํา 
เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน 

จํานวนข้อ
ที่ได ้

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

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  

จํานวนตัวบง่ชี้
ตาม TQF ที่
ดําเนินการได้

จริง 

5  50.00 0.00               0.00  

 จํานวนตัวบง่ชี้
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

10                    

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
 

    
 

    
 

    
 

    1.00 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้      1            1 1.00 1.00 น้อย 

ค่าเฉลี่ยสาํหรับการประเมินคุณภาพใน                      
1.27 

                     
ไม่ได้

มาตรฐาน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน :  17 กรกฎาคม 2558 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) รศ.ดร.ธนิต  เฉลมิยานนท์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

ประธานหลักสูตร : ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ คณบดี/ผู้อํานวยการ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2558 

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



 

 

 

 

เอกสารแนบ 



1 
 

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  



3 
 

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 
 


