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ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ    :   วิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 Master Degree of Science Program in Environmental Technology 
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  มหาบัณฑิต 
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  

๔.๑เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
๔.๒ เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้:  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
๔.๓คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2524 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 
๔.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่14/2524 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 
 ๔.๕ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] 

๔.๖องค์กรวิชาชีพ ไม่มี รับรองหลักสูตร  
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร:   [คลิกพิมพ์] 
 ๕.๑อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ผศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ ประธานหลักสูตร 
๒ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ ผศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ผศ.ดร.ซังเซ็ง  เลียงจนิดาถาวร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ ผศ. รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
  
 
 
 
 
๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  X มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ ประธานหลักสูตร 
๒ รศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ ผศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ผศ.ดร.ซังเซ็ง  เลียงจินดาถาวร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
 กรณีระดับบัณฑิตศึกษา 

 
๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ท าหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  X มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ มีคุณสมบัติเป็น  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 

- อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอน 
๒ รศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล มีคุณสมบัติเป็น  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอน   
๓ ผศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ มีคุณสมบัติเป็น  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอน   
๔ ผศ.ดร.ซังเซ็ง  เลียงจนิดาถาวร มีคุณสมบัติเป็น  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หรือ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/หรือ 

-  อาจารย์ผู้สอน   
๕ ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย  มีคุณสมบัติเป็น  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หรือ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/หรือ 

- อาจารย์ผู้สอน  
 

 
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว  

ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒  ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ 10 0     
๒๕๕๖ 10 2 1    
๒๕๕๕ 10 3 3 2   

 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก 0 0 0 1 0 0 
๑.๑มีปัญหาสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 
    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

0 0 0 0 0 0 

๑.๓ ยา้ยสาขาวิชา 0 0 0 0 0 0 
    ๑.๔ ย้ายคณะ 0 0 0 0 0 0 
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

0 0 0 0 0 0 

    ๑.๔ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

0 0 0 0 0 1 

๒.๑ ผลการเรยีนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

0 0 0 0 0 0 

๒.๒ ไม่ต่อทะเบียน 0 0 0 0 0 0 
๓. เสยีชีวิต 0 0 0 0 0 0 



๔. ส าเร็จการศึกษา 0 0 0 0 0 0 
๕. อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 1 0 1 

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ 0     

๒๕๕๖  50%    

๒๕๕๕   66.66%   

 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
 ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒ 
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ) 

 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ 

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ 0 0 0 0 0 

๒๕๕๖ 2 0 0 0 0 

๒๕๕๕ 3 0 0 0 0 

 



หมายเหตุ   
๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตรTQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ๕.๑ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน..........1.............. คน 
 ๕.๒ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน .......1........  เรื่อง  
 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ๐.๑  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ 2 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔ 2 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  



วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี๑ ๐.๘  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑)บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน..............1......... คน 
  ๒)จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ..........1..........  คน  
  คิดเป็นร้อยละ ...100.... ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 



๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน..........1.............. คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน .........1...........  คน  
  คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนักศึกษา  

ในปี 2557 มีการประชุมเพ่ือรับนักศึกษาในระดับคณะ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับ แผนการรับ และ 



จ านวนการรับเนื่องจากได้นักศึกษาไม่เต็มตามจ านวนที่ต้องการ  
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
- ระยะเวลาการคัดเลือก: ท าการเปิดรับเทอมละ 1 ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง) 
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก: เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสห

วิทยาการ ดังนั้นจึงไม่จ ากัดสาขาวิชาของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
ใดๆจึงไม่มีการปรับปรุงเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือก 
 

๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก: ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นว่าหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมถูกออกแบบ

ให้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการและให้โอกาสกับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงไมจ่ ากัดสาขาวิชาและเกรด
ของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อ โดยใช้การการสัมภาษณ์เป็นหลัก ไม่มีการสอบข้อเขียน  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่มาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่สนใจ
เข้ามาศึกษาต่อ โดยจะเน้นที่ความมุ่งมั่น และ ความตั้งใจ ของผู้สมัคร ร่วมกับการให้โอกาสที่จะเข้ามาศึกษา
ของผู้สมัครในทุกสาขาอาชีพ ในขณะเดียวกันจะมีการสอบถามถึงความพร้อม ด้านการเงิน สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และ ระยะเวลาที่จะใช้ในการเรียนของผู้สมัคร ร่วมกับข้อมูลที่จ าเป็นที่กรรมการสัมภาษณ์จะให้กับ
ผู้สมัครในการตัดสินใจในเพ่ือเข้าการศึกษาต่อของผู้สมัครแต่ละคน  

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร: ประกาศรับปีละ 2 ครั้ง รวม 10 คน แต่ไม่เคยรับได้เต็มตามจ านวนที่ต้องการ 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ไมมี่) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ปี 2557:  1 คน 
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปี 2557:  1 คน  
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาปี 2557 : 1 คนแต่ไม่มาเรียน 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑:  0 คน 

๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร: ไม่พบ 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก: ไม่พบ 
- ระบบในการรับสมัคร: ไม่พบ 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย: ไม่พบ 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร: ไม่มี 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก: ไม่มี 



- ระบบในการรับสมัคร: ไม่มี 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย: ไม่มี 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตรข้อ ๒.๓ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- เนื่องจากไม่มีนักศึกษาจึงไม่มีปัญหาจากการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- เนื่องจากไม่มีนักศึกษาจึงไม่มีปัญหาจากการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงไม่มีปัญหา 
๕. แผน/กลยุทธ์ทีจ่ะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
- ปรับการเรียนการสอนจากวันเสาร์-อาทิตย์มาเป็นวันปรกติ  

 
๓.๓ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem  Solving) ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy), 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communication and Technology, Literacy) 
หลักสูตรไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมแต่ได้แทรกสอดทักษะต่างๆในรายวิชาและกระบวนการทวนสอบดังนี้ 
 - ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ ทักษะด้านสารสนเทศ 
นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเบื้องตนในรายวิชา เทคนิควิจัยทางสิ่งแวดล้อม และได้ใช้ทักษะดังกล่าวในรายวิชา วิจัย 
และ ปัญหาพิเศษ รวมถึงการทวนสอบใน การสอบโครงร่างวิจัย การสอบความรอบรู้ และ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ 
- ทักษะด้านสารสนเทศ, ทักษะด้านสื่อ และ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนเบื้องตนในรายวิชา สัมมนา(1และ2) ที่ท าการสอนเทคนิคการสืบค้น การสื่อสาร และ การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ จากนั้นจะน ามาใช้จริงในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน



ศตวรรษที่ ๒๑ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษา  

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษา  

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษา  

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี นักศึกษา 

 

 

๓.๔ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ 0     

๒๕๕๖ 2 1    

๒๕๕๕ 3 3 2   

     เนื่องจากหลักสูตรใช้ในปี 2555 จึงรายงานตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
     - นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานแล้ว เมื่อถึงช่วงการท าวิจัยก็จะขาดหายไป ไม่มาท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงท า
ให้ไม่สามารถจบได้ตามเวลา 
     - การทวนสอบที่ใช้ระบบการสอบปากเปล่าตามรายวิชาที่นักศึกษาได้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่ท างานแล้วจึงทิ้งระยะเวลาการสอบให้เนิ่นนานออกไป และเมื่อท าการทวนสอบก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้จึง
ท าให้มีปัญหาที่นักศึกษาบางคนไม่สามารถสอบผ่านในการสอบครั้งแรก 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
- ท าการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกเทอม เทอมละ 2 ครั้งโดยให้นักศึกษาน าเสนอ
ความก้าวหน้าของการท างานวิจัยแบบปากเปล่า 
- กระตุ้นให้นักศึกษาสอบความรอบรู้ในเทอมถัดไปหลังจากลงทะเบียนรายวิชาบังคับครบแล้ว 

๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ยังท าแบบวิธีการเดิมโดยการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกเทอม เทอมละ 2 ครั้ง  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ 

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ 0 0 0 0 0 

๒๕๕๖ 2 0 0 0 0 

๒๕๕๕ 3 0 0 0 0 

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
     - เป็นปัญหาเดียวกันกับข้อ 3.4 คือ นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานแล้ว เมื่อถึงช่วงการท าวิจัยก็จะขาดหายไป   
ไม่มาท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ไม่สามารถจบได้ตามเวลา 
     - การทวนสอบที่ใช้ระบบการสอบปากเปล่าตามรายวิชาที่นักศึกษาได้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่ท างานแล้วจึงทิ้งระยะเวลาการสอบให้เนิ่นนานออกไป และเมื่อท าการทวนสอบก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้จึง
ท าให้มีปัญหาที่นักศึกษาบางคนไม่สามารถสอบผ่านในการสอบครั้งแรก 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- ไม่มี  
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- ท าการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกเทอม เทอมละ 2 ครั้งโดยให้นักศึกษาน าเสนอ
ความก้าวหน้าของการท างานวิจัยแบบปากเปล่า 
- กระตุ้นให้นักศึกษาสอบความรอบรู้ในเทอมถัดไปหลังจากลงทะเบียนรายวิชาบังคับครบแล้ว 

 



 

๓.๖ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
- ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆของ
นักศึกษา โดยผ่านทาง Facebook (https://www.facebook.com/groups/366502330078783/) รวมถึงการ
ประเมินความต้องการและข้อคิดเห็นต่างๆของนักศึกษาในช่วงการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ .......5............  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เทา่กับ .........5..........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ  ........100...... 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ......5....... จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
           ๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม๕ = ร้อยละ๖๐                
ขึน้ไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ .........5..........  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ...........5........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  .........100.... 



 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ....5....จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
           ๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม๕ = ร้อยละ๘๐ 
ขึน้ไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ...............  เรื่อง  
ผศ.ดร.ประสงค์สม ประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 2 
รศ.ดร.ปราณ ีประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง     
ผศ.ดร.มะลิวรรณ ประชุมวิชาการนานาชาติ 1 เรื่อง 
ผศ.ดร.พรพรรณ ประชุมวิชาการนานาชาติ   1 เรื่อง  
ArticleBINDING INVESTIGATION OF BZ-NKRR-H DENGUE VIRUS NS3PROTEASE INHIBITORS USING MD 
SIMULATIONSConferencePure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) 

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ 2 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔ 2 

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานทีไ่ดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔ 2 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

๐.๘  



(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที๑่ ๐.๘  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
๔. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
 ๔.๑อาจารย์ผู้สอนหมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ 1108706 เทคโนโลยีการควบคุมภาวะมลพิษ
ทางอากาศและเสียง 

๒ ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย 1108704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 
และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 

๓ ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย 1108705 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๔ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ 1108800 การค้นคว้าอิสระ   
๕ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ 1108900 วิทยานิพนธ์ 

 
 
๔.๒ อาจารย์ร่วมสอนหมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย วิทยาศาสตร์ 1108706 เทคโนโลยีการควบคุม
ภาวะมลพิษทางอากาศ
และเสียง 

๒ อ. รัชวุฒิ โคตรลาค า วิทยาศาสตร์ 1108704 เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 
และข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม 



ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๓ อ. สุพรรณิการ์ ซาเหลา วิทยาศาสตร์ 1108704 เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 
และข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔ ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ วิทยาศาสตร์ 1108705 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ดร.ศันสนีย์ ชวนะกุล วิทยาศาสตร์ 1108705 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 
๔.๓ อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
๕. อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๕.๑ รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
ล าดับ

ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

วิทยานิพนธ์
(คน) 

การค้นคว้า
อิสระ(คน) 

รวม (คน) วิทยานิพนธ์
(คน) 

การค้นคว้า
อิสระ(คน) 

รวม (คน) 

๑ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  
ปุณยอุปพัทธ์ 

2 0 2 0 0 0 

๒ รศ. ดร. ปราณี พัฒน
พิพิธไพศาล 

2 

(หลักสูตรเก่า) 

0 0 0 0 0 

๓ ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย 1 0 0 0 0 0 

 
 ๕.๒ ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จ านวน ...............  เรื่อง 
ประสงค์สม เรื่อง  ประชุมวิชาการในประเทศ (3 เรื่อง) ประชุมวิชาการนานาชาติ (1 เรื่อง) อนุสิทธิบัตร (4 เรื่อง) 



รศ.ดร.ปราณี 12 เรื่อง  ประชุมวิชาการในประเทศ (4 เรื่อง) วารสารในประเทศ TCI กลุ่ม 2 (3 เรื่อง) กล่ม 1 (1 เรื่อง) 
ประชุมวิชาการนานาชาติ (1 เรื่อง) วารสารต่างประเทศ (3 เรื่อง) 
ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย ประชมุวิชาการในประเทศ (2 เรื่อง) 

      ๑) แบ่งตามค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี๒ ๐.๖  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
 
 
 
 
 
 



      ๒) แบ่งตามค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

จ านวนผลงานวชิาการของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แบ่งตามค่าถ่วงน้ าหนัก (เร่ือง) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(เร่ือง) 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ อื่นๆ  

๑ ผศ.ดร.ประสงคส์ม  ปุณยอุปพัทธ์ 2 3      

๒ รศ. ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 4 1 3 1 3   

๓ ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย 2       

 
๖. อาจารยส์อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 ยังไม่มีนักศึกษาจบ) 
  
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ 

วิทยานิพนธ์(คน) การค้นคว้าอิสระ 

(คน) 
รวมทั้งสิ้น 

(คน) 
     

     

     

 
๗. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ (ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่) 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
ไม่มี  
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ไม่มี 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

ไม่มี  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ไมม่ี  
๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :ไม่มี 
๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  :  ไม่มี 

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- ไม่มี 



๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         ไม่มี 
 
 
 
 
๘. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 กรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่กรรมการบัณฑิตประจ า
คณะน าเสนอและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แนวทางแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าตามเกณฑ์เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
และตามจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการให้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ซึ่งจะเสนอรายชื่ออาจารย์จากภาควิชาต่างๆซึ่ง
ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เคมี และ วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
บริหารหลักสูตร (ดังแสดงในข้อ 5.2) ผ่านไปยังกรรมการบัณฑิตประจ าคณะเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและท าการเสนอ
รายชื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับกรรมการบัณฑิตระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ท าการปรับเปลี่ยนให้อาจารย์มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปรับ
อาจารย์ดังแสดงในข้อที่ 5.2 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- เนื่องจากอาจารย์บางท่านอาจจะต้องเกษียณอายุในเวลาประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า (ผศ.ดร. ซังเซ็ง) จึงต้องเริ่ม
กระบวนการเตรียมอาจารย์ในรุ่นถัดไปให้มีคุณสมบัติครบเพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทนได้ทัน 
 
 
๙. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๑๐.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 



๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๑๐.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๐. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๑๐.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลที่ระบไุว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 



๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

 
 
 
๑๐.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



๑๑. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น ................. คร้ัง ดังนี้ 
 
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

   สมอ. ๐๘  
    

 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 



 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑.สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

[รหัสวิชา][ช่ือวิชาภาษาไทย]                
[รหัสวิชา][ช่ือวิชาภาษาไทย]                
[รหัสวิชา][ช่ือวิชาภาษาไทย]                

 
๒.การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ(ไม่พบ) 

 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ

แล้ว 
(ไม่พบ) (ไม่พบ) (ไม่พบ) (ไม่พบ) 

 
๓.การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน (ไม่พบ) 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 



(ไม่พบ) (ไม่พบ) (ไม่พบ) 
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน  (ไม่พบ) 
  

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 
 

(ไม่พบ) (ไม่พบ) (ไม่พบ) 
 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

1108705 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

เน้นให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพที่ทันเหตุการณ์ให้มากขึ้น 

ต้องการให้นักศึกษาฝึกและน าความรู้ที่
เรียนไปใช้ในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน 

1108704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย และข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ปรับเนื้อหาให้กระชับชัดเจนและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์รายวิชามากขึ้น 

ต้องการลดหัวข้อที่ไม่จ าเป็นและไม่
ทันสมัย 

1108706 เทคโนโลยีการควบคุม
ภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง 

ยังไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากเป็นทีม
อาจารย์ชุดใหม่ที่เข้ามาสอนแทน

อาจารย์ชุดเดิม 

ไม่มี 

 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 



๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาโดยระบบ REG ของมหาวิทยาลัย 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ขอให้ดูข้อมูลการประเมินในโปรแกรม REG ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ที่ รายวิชา ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

     

     

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ขอให้ดูข้อมูลการประเมินในโปรแกรม REG ของมหาวิทยาลัย 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ขอให้ดูข้อมูลการประเมินในโปรแกรม REG ของมหาวิทยาลัย 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
๒. การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
 ส าหรับขั้นตอนการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเริ่มต้นจาก  
 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ หัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจากนั้นจึงส่งให้ประธานหลักสูตรและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบัณฑิตทราบและอนุมัติในเบื้องต้น 
 - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา-  
- นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้กับประธาน
หลักสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต และกรรมการบัณฑิตระดับมหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้ง
ตามล าดับ 
- ท าการสอบเค้าโครงในวันและเวลาที่ก าหนด 
- น าผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ รายงานต่อให้ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและ
กรรมการบัณฑิตระดับมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
๒. รายงานการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ



การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- มีการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 3 คนได้แก่ นายอ๊อด ศรีมณี นางสาวกีรติ ปานจัน
ดี และ นายอิทธิพล บ้งพรม  
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 
๓. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 

๑. ระบบของมหาวิทยาลัย  
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓๖ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

- ท าการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกเทอม เทอมละ 2 ครั้งโดยให้นักศึกษาน าเสนอ
ความก้าวหน้าของการท างานวิจัยแบบปากเปล่า และ มีรายงานความก้าวหน้าเป็นเอกสารที่รับรองโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา 

๒. ระดับคณะและหลักสูตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้ในการด าเนินการ: ส าหรับแนวปฏิบัติ ขั้นตอน และข้อมูลที่จ าเป็น

จะมีการแจ้งเวียนรวมทั้งการแจ้งเวียนบางส่วนผ่าน FB ของหลักสูตร 
(https://www.facebook.com/groups/366502330078783/) 

๒. ปฏิทินการด าเนินงาน : มีประกาศปฎิทินการด าเนินงานจากงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยน าข้อมูล
จากปฏิทินการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลัยมาใช้โดยตรงและ/หรือปรับแก้ให้เกดความเหมาะสมและ
ทันเวลา   

๓. รายงานผลการด าเนินงาน สรุปจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และผลการ
ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แยกภาคการศึกษา 
๓.๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ส าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
ลงทะเบยีน ผ่าน สะสมรวม 

1 5511600398 นายอ๊อด ศรีมะณ ี 2 2 2 

      



 
๓.๒ ภาคเรียนที่ ๒  

ส าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
ลงทะเบยีน ผ่าน สะสมรวม 

1 5511600398 นายอ๊อด ศรีมะณ ี 2 2 2 

2 5511600352 
  

นางสาวกีรติ ปานจันด ี 2 - - 

3 5611600294 นายอิทธิพล บ้งพรม 3 - - 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
- นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานแล้ว เมื่อถึงช่วงการท าวิจัยก็จะขาดหายไป ไม่มาท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ไม่
สามารถจบได้ตามเวลา 
- นักศึกษามารายงานผลความก้าวหน้าไม่ครบตามก าหนด (เทอมละ) 
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- นักศึกษามีความก้าวหน้าของงานดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถปิดงานวิจัยและจบได้ตามระยะเวลา  
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 
 

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเริ่มต้นจาก  
 - นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อประธานและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระให้กับงาน
วิชาการคณะ (คุณปริยากร) ช่วยติดต่อทาบทามอาจารย์ภายนอกเป็นประธานการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
- เมื่อได้รับค ายืนยันจากอาจารย์ภายนอก งานวิชาการจะท าการร่างรายชื่อประธานและคณะกรรมการประธานและ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ พร้อม CV. ให้กับประธานหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนที่
จะน าเสนอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต และกรรมการบัณฑิตระดับมหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง
และแต่งตั้งตามล าดับ 
- งานวิชาการคณะ (คุณปริยากร) นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดวัน-เวลาสอบในการสอบ 
- นักศึกษาส่งรูปเล่มที่ใช้ในการสอบให้กับประธานและกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 อาทิตย์ 
- งานวิชาการคณะ (คุณปริยากร) จดัเตรียมสถานที่ และ ค่าตอบแทน ประธานและกรรมการสอบทุกท่าน 
- ท าการสอบในวันและเวลาที่ก าหนด 
- ส่งผลการสอบ 
- แก้รูปเล่มสมบูรณ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด-วันและเวลาตามปฏิทินงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- น าผลการวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ รายงานต่อให้ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต กรรมการบัณฑิต
ระดับมหาวิทยาลัยและสภามาหาวิทยาลัยตามล าดับ 



๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงจบการศึกษา แต่มีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมจบการศึกษา 1 คน 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- อยู่ในระหว่างการปรับแก้ให้มีแบบฟอร์มในการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- เนื่องจากในหลักสูตรปรับปรุงยังไม่มีนักศึกษาจบ จึงไม่มีการทบทวนกะบวนการหรือการแก้ไขปัญหาใดๆ 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี เนื่องจากในหลักสูตรปรับปรุงยังไม่มีนักศึกษาจบ 
 
๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
- คณะ/หลักสูตรมีทุนสนับสนุนการท างานวิจัยให้กับบัณฑิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิจัย  
- คณะ/หลักสูตรมีทุนสนับสนุนการน าเสนองานวิจัยให้กับบัณฑิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิจัย 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ในการให้ทุนวิจัยนั้นจะอยู่ในรูปการซื้อวัสดุและสารเคมีที่จ าเป็นโดยท าการเบิกจ่ายตามจริง มีลายมือชื่อของอาจารย์
และนักศึกษา มีลายมือชื่อของอาจารย์และนักศึกษาในการแสดงความจ านงในการสั่งซื้อและเก็บเอกสารการเบิกจ่ายที่
การเงินของคณะ 
- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและทุนสนับสนุนการน าเสนองานวิจัยในปี 2557 หลักสูตรปรับปรุงยังไม่มีการเบิกจ่าย 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
- ในช่วงก่อนการปรับปรุงหลักสูตรมีปัญหาเรื่องทุนวิจัยที่อาจไม่เพียงพอกับการท างานวิจัยบ้างในบางโครงการวิจัย 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ให้อาจารย์ผู้ดูแลงานวิจัยของนักศึกษาบริหาร-ปรับลดงานวิจัยให้อยู่ในวงเงิน 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ในปี 2557 ยังไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ในปี 2557 ยังไม่มี 
 



 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพ่ือจัดรายวิชาในแต่ละเทอมการศึกษาจากนั้นประธานหลักสูตรจะท าการจัด
ตารางสอนในแต่ละเทอมการศึกษา 
- ท าการแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาให้รับทราบถึงตารางสอน 
- แจ้งให้งานวิชาการคณะทราบเพื่อประกาศลงในโปรแกรม REG 
- ผู้ประสานงานรายวิชาให้รับทราบถึงตารางสอน แล้วจะท าการจัดท าหัวข้อและก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามความ
เหมาะสม และความรู้-ความสามารถของอาจารย์ 
- จัดท ามอค. 3 และวางลงในโปรแกรม TQF mapper ตมเวลาที่ก าหนด 
- ประธานหลักสูตรท าการตรวจสอบและอนุมัติ จากนั้นจึงส่งต่อให้กับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
- รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรวบรวม มคอ. 3 ท าการตรวจสอบและอนุมัติ 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ในปี 2557 ท าการเปิดรายวิชาทั้งหมด 6 วิชา ได้แก่  
1108704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
1108705 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1108706 เทคโนโลยีการควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง 
1108707 สัมมนา 1 
1108800 การค้นคว้าอิสระ  
1108900 วิทยานิพนธ์   
ทุกรายวิชาได้ท าตามขั้นตอนที่กล่าวมาในข้อ 1 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี  
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 
 



๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
- คณะและมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดวันในการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) โดยให้กรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม TQF mapper  
- ประธานหลักสูตรจะเป็นผู้ตรวจสอบเบื้อต้นในรายละเอียดของ มคอ. ๓ มคอ.๔  มคอ. ๕ และ มคอ ๗  ก่อนส่งไปยังงาน
วิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรวบรวมท าการตรวจสอบและอนุมัติ
ตามล าดับ 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ยังรายงานผล มคอ. ๕ และ ๗ ได้ครบสมบูรณ์เนื่องจากยังไม่ครบทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรที่ท าการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ จึงมีเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆได้จ ากัด ดังนั้นหลักสูตรจึง
พยายามจัดกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับการปรับพื้นความรู้ และ การเตรียมตัวเพ่ือท างานวิจัยไว้ในวิชาต่างๆ โดย 

- วิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิชาเพ่ือการปรับพ้ืนความรู้เบื้องต้นส าหรับนักศึกท่ีไม่ได้จบมาในสาย
ตรงที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

- ส าหรับกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาเช่น การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และ การให้
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย นั้นจะถูกจัดเป็นหัวข้อการสอนในรายวิชา 
เทคนิควิจัย และ สัมมนา ซึ่งเป็นวิชาบังคับท่ีนักศึกษาทุกคนต้องเรียนเพ่ือปรับพ้ืนและเตรียมตัวในการท างาน
วิจัย  



- รวมถึงการชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลงาน รวมไปถึงงานประชุมวิชาการ
ต่างๆนั้น สาขาวิชาได้แจ้งข้อมูลผ่านทาง FB Environmental Technology UBU  
(https://www.facebook.com/groups/366502330078783/) 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ปี 2557 ไม่มกีารเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวเพราะนักศึกษาได้เรียนไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 แล้ว และไม่มีนักศึกษาเข้าใหม่  
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ไม่มี เพราะ ปี 2557 ไม่มีการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว เหมือนกับข้อ 2  
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี เพราะ ปี 2557 ไม่มีการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว เหมือนกับข้อ 2 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี เพราะ ป ี2557 ไม่มีการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว เหมือนกับข้อ 2 
 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
- ใช้การทวนสอบแบบปากเปล่า ซึง่นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นขอรับการสอบทวนได้เมื่อเรียนในรายวิชาบังคับครบบริบรูณ์แล้ว โดย
นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบที่ฝ่ายวิชาการของคณะ จากนั้นจึงท าการสาขาวิชาจะแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสตูร และ/อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้น อย่างน้อย 3-5 คน เป็นกรรมการสอบทวนความรู ้
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ในปี 2557 นี้ไม่มีผู้ยืนสอบทวนความรู้  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- นักศึกษาทิ้งระยะเวลาการสอบทวนความรู้นานเกินไป จึงท าให้ไม่สามารถประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อการ
สอบผ่านได้ดีพอ 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- กระตุ้นให้นักศึกษาสอบในภาคการศึกษาถัดไปหลังจากที่เรียนวิชาบังคับหมดแล้ว 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่ได้ผล เพราะให้นักศึกษายังคงไม่ยอมนัดสอบในภาคการศึกษาถัดไปหลังจากที่เรียนวิชาบังคับหมดแล้ว ในปี 
2557 จึงไม่มีการสอบทวนความรู้ 



๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา 
- มีกรรมการของภาควิชาและกรรมการบัณฑิตเป็นผู้ดูแลตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยการตัด
เกรดของทุกรายวิชาจะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มีเกรดที่ผิดปรกติ 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา             
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคและไม่มีข้อร้องเรียน 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี 

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี เพราะสามารถใช้กระบวนการและข้ันตอนเดิมในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้ 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ท าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าใน
การท างานของนักศึกษาตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละเทอม โดยทางหลักสูตรจะเป็นผู้ติดตามให้นักศึกษามารายงาน
ความก้าวหน้าแบบปากเปล่าเทอมละ 2 ครั้ง พร้อมกับส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นเอกสารที่มีค ารับรองของอาจารย์ที่
ปรึกษา ส าหรับเกณฑ์การประเมินว่านักศึกษาผ่านหรือไม่อย่างไรเป็นจ านวนกี่หน่วยกิตนั้นจะข้ึนกับผลงานที่นักศึกษาได้
ตกลงวางแผนไว้กับที่ปรึกษาว่าเป็นเท่าไหร่ ทางหลักสูตรจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการให้หน่วยกิตและเกรดดังกล่าว แต่
จะมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้บันทึกหน่วยกิตและเกรดที่ได้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านแจ้ง  
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ยังไม่สามารถรายงานได้ครบสมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่จบภาคการศึกษา 



เทอมที่ 1/2527 วิทยานิพนธ์ : นายอ๊อด ศรีมะณี  ผ่าน 2 หน่วย   
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ             
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- เกณฑ์การประเมินยังไม่ชัดเจน 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- สร้างเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ไม่มี  
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- สร้างเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและใช้ในการประเมิน 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.ความรู้ 
- 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 



๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ



เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗ สรุปการประเมินหลักสตูร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ผู้รับผิดชอบ 
- รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม/ กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
- การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ผู้รับผิดชอบ 
- รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม/ กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
- การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ผู้รับผิดชอบ 
- รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม/ กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
- การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 



 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
- ผู้รับผิดชอบ 
- รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม/ กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
- การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓และมคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ  มคอ.๕และ 
มคอ.๖ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓และ มคอ. ๔(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน (ใช้การทวนสอบแบบปากเปล่า ซึ่งนักศึกษาทุก
คนสามารถยื่นขอรับการสอบทวนได้เมื่อเรียนใน
รายวิชาบังคับครบบริบูรณ์แล้ว) 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ปีที่แล้ว 

ผ่าน 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

อยู่ในระหว่างรอข้อมูล 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี 

อยู่ในระหว่างรอข้อมูล 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

อยู่ในระหว่างรอข้อมูล 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

อยู่ในระหว่างรอข้อมูล 

๑๓.   

 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่ ๘การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ 

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์]( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์](การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์] 

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง เป็นความจริง
ทุกประการ 

 
1. ....................................................................ประธานหลักสูตร วันที่

......................... 

(..................................................................) 

2. ....................................................................อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วันที่.........................(..................................................................) 

3. ....................................................................อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วันที่.........................(..................................................................) 

4. ....................................................................อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วันที่.........................(..................................................................) 

5. ....................................................................อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วันที่.........................(..................................................................) 

 
 

 
.................................................. 



      (....................................................................) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
          .................................................. 

  (....................................................................) 
 ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................ 

วันทีร่ายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

          .................................................. 
  (....................................................................) 

 ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วันทีร่ายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

 
 


